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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till respondenterna som gjorde denna studie möjlig genom deras medverkan, 

tid och tankar.  

Ett stort tack också till Birgitta för välbehövd språklig hjälp, Angelica för stort stöd, kloka 

kommentarer samt våra familjer för visat tålamod och uppmuntran under uppsatsprocessen. 

 

Tack! 

 



 
 

 

Sammanfattning 
 

Studien ämnade söka förståelse och kunskap om biståndshandläggarnas yrkesroll inom 

äldreomsorgen. Utifrån detta fördjupade vi oss i de svårigheter som kan uppstå under 

handläggningsprocessen och vilka stödresurser som finns tillgängliga. Vi har använt oss av en 

kvalitativ forskningsansats med hjälp av sex semistrukturerade intervjuer med biståndshandläggare 

som arbetar inom äldreomsorg i olika kommuner i Stockholms län. Resultatet analyserades utifrån 

teoretiska referensramar som belyser olika typer av dilemman på både individuellt och strukturellt 

plan. Dessa teorier var Lipskys teori om Gräsrotsbyråkrati, konsekvensetik, dygdetik samt begreppen 

äkta dilemman och skendilemman.  Studien kom fram till att det finns ett flertal svårigheter som 

biståndshandläggare möter i arbetsvardagen. Vidare framkom att biståndshandläggarna upplever att de 

är alltför styrda av riktlinjer och lagar vilket minskar deras inflytande. Studien bekräftar tidigare 

forsknings resultat inom området.  

 

Nyckelord: Biståndshandläggare, Biståndshandläggning, socialtjänsten, äldre, dilemman, svårigheter, 

äldreomsorgen.   

 

Abstract  

The study aimed to seek understanding and knowledge about care managers professional role in 

elderly care. Whit that basis we went in-depth of the difficulties that can occur during the process of 

care managing and what kind of support resources that are available. We used qualitative research 

approach and performed six semi structured interviews with care managers in the elderly care in dif-

ferent municipalities in the county of Stockholm. The result was analyzed with the basis of theoretical 

reference frames that illustrate different kinds of dilemmas on both an individual and a structural level. 

The theories we used were Lipskys theory about street level bureaucrats, consequence ethics, virtue 

ethics and the concept of real dilemmas and deceptive dilemmas. The study shows that there are a 

number of difficulties that care managers face in their everyday work environment. Furthermore it 

emerged that care managers experience that they are too controlled by guidelines and laws which 

would therefore diminish their influence. The study is verifying of earlier research made in the same 

field.     

Keyword: Care manager, care managing, social service, elderly, dilemmas, difficulties, elderly care.              
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1. Inledning 

Äldreomsorgen och det stöd som erbjuds äldre människor har över tid förändrats i Sverige. ”Det 

uppstår ofta dilemman i yrkesutövningen då det inte alltid går att förena hänsynen till den rättsliga 

regleringen, den egna arbetsorganisationen och den egna organisationens regler” (Norman & Schön, 

2005). Citatet är taget ur en uppsats som behandlar biståndshandläggning och dilemman som 

innefattas av yrkesrollen, varför det är av intresse att ha kunskap kring de lagar som reglerar 

biståndshandläggningen. Skälig levnadsnivå och ett självständigt liv är grunden för socialtjänstlagen 

som alla biståndshandläggare inom äldreomsorg ska följa när de fattar beslut. Detta framgår i 

Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Socialtjänstlagen är även en ramlag som ger biståndshandläggarna 

utrymme för handlingsfrihet och tolkningsfrihet. Lagen anger de övergripande målen och ramarna för 

verksamheten. Rättigheterna konkretiseras på en kommunal nivå (Dunér & Nordström, 2005). I 

Socialstyrelsens (SOU:2008:51) värdegrundsrapport anges att arbetet inom äldreomsorgen ska bygga 

på de äldres behov av att få leva ett värdigt liv och att få känna välbefinnande. Denna värdegrund 

gäller för offentlig verksamhet inom äldreomsorgen såväl som för privat verksamhet enligt 

Socialtjänstlagen 5 kapitlet 4 §. Den ska vara vägledande för arbetet med äldre både i handläggningen 

och utförandet av insatser och öka fokus på äldres välbefinnande. I samma rapport anges att 

biståndsbedömningen i större utsträckning bör uppmärksamma äldres sociala behov. Vidare menas att 

värdigt liv inbegriper privatlivet, den kroppsliga integriteten, självbestämmande, delaktighet, 

individanpassning och gott bemötande av den äldre och dess närstående. Begreppet värdigt liv handlar 

även om den subjektiva upplevelsen av välbefinnande. I en persons välbefinnande kan även räknas 

känslan av trygghet och meningsfullhet (a.a).      

Rättssäkerhet handlar om att garantera den enskilda medborgarens lagstadgade rättigheter. För att 

kunna kalla något rättssäkert ska besluten vara förutsägbara och lika ansökningar ska behandlas lika. 

Likabehandlingsprincipen handlar om att skapa en rättssäkerhet och hänvisas i Regeringsformen 1 

kapitlet 9§ (1974:152). Den innebär att alla ska behandlas lika inför lagen. Alla ärenden som kommer 

till biståndshandläggarna ska behandlas individuellt och bedömas efter behov. Besluten ska fattas 

utifrån en mänsklig individbaserad dimension samt garantera en skälig levnadsnivå för brukaren. 

Rättssäkerhetens fokus ligger på relationen mellan det offentliga och medborgare och att verka mot 

rättskränkningar av individer. Man gör en distinktion mellan materiell säkerhet och formell säkerhet. 

Den förstnämnda handlar om innehållet i besluten medan den andra handlar om att handlägga ärenden 

enligt regler för förvaltningsprocessen (Dunér & Nordström 2003). 

 Hur väger man sin professionella erfarenhet och kunskap mot de andra krav arbetet ställer i de 

dilemman man möter? Denna fråga lyfter Dunér och Nordström (2005) i sin studie kring svårigheter 

och dilemman i biståndshandläggarnas yrkesroll. I studien anges att man kan se 

biståndshandläggarrollen i ett konfliktperspektiv då de kan hamna i kläm mellan olika parter och 
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intressen. I den kunskapssammanställning Äldrecentrum gjorde 2005 berörs de svårigheter och ökade 

krav som ställs på biståndshandläggare i deras yrkesroll. Bland annat lyftes ekonomifrågan fram där 

biståndshandläggare väger in avdelningens budget i sina bedömningar och att resursavvägningar görs 

av enskilda handläggare och inte på en högre politisk eller organisatorisk nivå (Norman & Schön, 

2005). Detta är problematiskt då det kan stå i konflikt med rättighetslagen som bedömningarna ska 

göras utifrån, den enskildes rätt till bistånd för sin försörjning och sin livsföring i övrigt om han eller 

hon inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt (SoL4:1).  Ett annat 

exempel på dilemman kan vara att den äldre har stort hjälpbehov men inte vill ansöka om hjälp, medan 

den personliga omgivningen anser att äldreomsorgen bör ta ett ansvar för den äldre. 

Biståndshandläggarna kan inte göra en utredning eller tvinga till hjälp utan äldres samtycke samt får 

inte lämna ut information för andra personer i den äldres omgivning som till exempel grannar eller 

anhöriga (Dunér & Nordström, 2003). Enligt Dunér och Nordström (2005) är en del av grunden i 

biståndshandläggarnas yrkesroll att ha personliga kontakter med brukarna och även vara politikernas 

förlängda arm.  

Med dessa presenterade svårigheter som biståndshandläggare kan möta finner vi det intressant att 

försöka förstå hur dessa samspelar och tillsammans påverkar den arbetsvardag biståndshandläggarna 

har att förhålla sig till. Detta berör det sociala arbetet och socionomrollen i högsta grad då det är en 

yrkesroll som socionomer kan inneha samt att äldreomsorgen tillhör det sociala arbetets arena. Det 

berör oss både i vår profession samt på ett personligt plan då man kan behöva hjälp att söka bistånd för 

sina anhöriga, exempelvis föräldrar. Uppsatsen ämnar ge förståelse för det arbete som 

biståndshandläggarna utför.  

1.1 Problemformulering 

Att göra en utredning och bedömning av människors hjälpbehov är en svår uppgift där det ofta finns 

höga krav från flera parter i omgivningen, vilket kan ställa biståndshandläggarna inför olika 

svårigheter och dilemman. Med anledning av detta är det intressant att söka förståelse och få kunskap 

om biståndshandläggarnas yrkesroll och de svårigheter som är en del av den. 

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att få förståelse och kunskap om biståndshandläggarnas yrkesroll inom 

äldreomsorgen. Vi vill utifrån detta fördjupa oss i de svårigheter som kan uppstå under 

handläggningsprocessen och vilka stödresurser som finns tillgängliga.  

1.3 Frågeställningar 

 Vilka olika slags dilemman möter biståndshandläggarna?  

 Hur ser biståndshandläggarna på dessa dilemman?  
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 Hur hanteras dessa dilemman av biståndshandläggarna?  

1.4 Bakgrund  

1.4.1 Socialtjänsten och socialtjänstlagen  

Biståndshandläggarna inom äldreomsorgen tillhör Socialtjänsten. Kommunerna har ansvar att bedriva 

olika verksamheter för att uppfylla hjälpbehovet hos de äldre. Verksamheternas innehåll varierar från 

en person till en annan beroende på behovens omfattning samt vilken kommun den äldre bor i. 

Insatserna är väldigt individuellt inriktade. Det finns olika typer av insatser, hjälp i hemmet eller 

omsorg i särskilda boendeformer (Dahlberg, 2002). Inom äldreomsorgen blir den äldre aktuell genom 

ansökan eller anmälan. Ansökan måste ske av den äldre själv. Medan anmälan om oro för den äldres 

livsföring kan vem som helst göra, exempelvis grannar, polis eller anhöriga (Dunér & Nordström, 

2003). Socialtjänstens mål finns beskrivna i portalparagrafen SoL 1 kap. 1§.  Dessa mål är följande;  

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

- ekonomiska och sociala trygghet, 

- jämlikhet i levnadsvillkor, 

- aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation 

inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på 

respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.  (SoL 2001:453 kap. 1, 1§) 

 

 I Socialtjänstlagen 4 kap 1§ behandlas rätten till bistånd och att den som inte själv kan tillgodose 

sina egna behov har rätt till prövning av bistånd för att kunna uppnå skälig levnadsnivå. Biståndet ska 

utformas så att det stärker den äldres möjlighet att leva ett självständigt liv. Socialtjänstlagen är en 

ramlag vilket innebär att den inte anger hur insatserna ska vara utformade samt att den ger 

kommunerna utrymme att individanpassa insatserna utefter de behov brukarna har.  Detta visas i 

följande lag;  

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

bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 

Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes 

ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap. 

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

stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.  (SoL 2010:52, kap. 4, 1§) 

Lindelöf och Rönnbäck (2007) menar att Socialtjänstlagen inte innehåller en definition om vad som 

menas med en skälig levnadsnivå. Vidare anger författarna att en skälig levnadsnivå på så vis får en 

stark koppling till de insatser som beviljas och får olika tolkningar samt funktioner. I 

Regeringskansliets promemoria (Ds:2011:33 ), skrivs att det inte finns en specifik definition av skälig 

levnadsnivå då den kan variera mellan olika individer och ska bedömas utefter behov och livssituation 

för den enskilde. Begreppet ligger till grund för bedömningarna som görs inom äldreomsorgen. 
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Kommunerna och handläggarna kan tolka skälig levnadsnivå olika, vilket gör att samma situation 

skulle kunna få olikartade bedömningar (SOU:2008:51).  

I Socialtjänstlagen 5 kap. 4§ framkommer att omsorgen av äldre ska inriktas på att äldre får leva ett 

värdigt liv och känna välbefinnande. Detta är den värdegrund som gäller för hela äldreomsorgen. 

Värdegrunden syftar till att skapa ett nytt perspektiv som ger de äldre möjlighet att välja hur de vill 

leva sitt liv. Att inte behöva forma sig kring de strukturer som redan finns utan att kunna vara den 

person den varit även inom äldreomsorgens organisation. Värdegrunden togs in i lagen 2010 och 

trädde i kraft första januari detta år. Begreppet värdigt liv definieras i lagen som följer;  

 integritet såsom rätt till ett privatliv och kroppslig integritet,  

 möjlighet att upprätthålla sitt självbestämmande,  

 individanpassning och delaktighet i beslut och insatser,  

 insatser av god kvalitet, samt  

 att den äldre och dennes närstående ges ett gott bemötande  

 

Värdigt liv och skälig levnadsnivå, som beskrivs ovan, är grundprinciper för socialt arbete inom 

äldreomsorgen. Dessa innehåller kortfattade beskrivningar om hur man ska förhålla sig till brukarna 

och deras behov. Socialtjänstlagen är en ramlag, vilket betyder att den inte ger specifika riktlinjer eller 

kan ses som en manual för arbetet. Den individuella socialarbetaren är det viktigaste verktyget för 

yrkesutövningen.  

1.5 Begreppsdiskussion 

1.5.1 Dilemman och svårigheter  

Vi kommer i uppsatsen använda oss av begrepp såsom dilemman och svårigheter. Dessa definierar vi 

som snarlika i sin betydelse men ändå på en skala där svårigheter är mindre och dilemman mer 

problematiska till sin karaktär. Det finns således en nyansskillnad mellan begreppen.  

I Dunér och Norströms rapport(2003) skriver de om dilemman och specifikt etiska problem; Med 

dilemman i sin rapport menar de mellanmänskliga relationer, det vill säga relationen mellan den äldre 

och biståndshandläggarna, men även mellan biståndshandläggarna och andra aktörer. 

Biståndsbedömning präglas av osäkerhet där fler av biståndshandläggarna som deltog i rapportens 

FoU-cirkel efterfrågade regler och riktlinjer som hjälp för att kunna fatta ”rätt beslut”. 

Som stöd för biståndshandläggarna karaktäriserade man etiska problem i fyra kriterier: 

 När vi är osäkra på vad som är rätt 

 När vi måste välja mellan två handlingsalternativ där båda tycks passa in men samtidigt 

utesluter varandra 
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 När vi måste göra en sak som vi inte vill 

 När vi vet vad vi vill men kan inte göra det 

I rapporten diskuterar de även definitionen av begreppet dilemma. De anger att de använder sig av 

definitionen ”vi står inför ett dilemma när vi inte har en given rätt lösning. Det finns alltså inget 

självklart sätt att handla i situationen”(Dunér & Nordström, 2003, s.15). De fortsätter sitt resonemang 

med Silfverbergs(1996) begrepp etisk inbjudande situationer som innebär att det inte finns några 

självklara handlingsmönster. De menar vidare att det är förmågan att föra ett bra och välgrundat 

resonemang som blir avgörande för lösningen.                       

1.5.2 Begrepp inom biståndshandläggning  

Under våra intervjuer har våra respondenter beskrivit biståndshandläggarrollen som bland annat 

myndighetsutövare. Yrket innefattar arbetsuppgifter, såsom att bedöma den äldres behov av insatser, 

göra och skriva utredningar kring detsamma, bedöma och fatta beslut. En biståndshandläggare ska 

tillgodose de äldres behov, säkerställa att de äldre har en skälig levnadsnivå och ett värdigt liv.  

 Vårdplanering är det möte som sker på sjukhus med den äldre efter att sjukvårdspersonalen har 

uppmärksammat ett behov av insatser. Biståndshandläggaren kallas till detta möte och träffar där den 

äldre hjälpsökande och sjukvårdspersonal. Biståndshandläggaren gör en bedömning av vilket 

hjälpbehov den äldre har samt vilka insatser som skulle kunna uppfylla hjälpbehovet. Det här mötet 

ska hållas innan den äldre blir utskriven så att insatserna kan påbörjas direkt när den äldre kommer 

hem. 

 Hembesök är vanliga inom detta yrke. Biståndshandläggarna går hem till de äldre för att träffa 

dem, göra sin utredning samt för att möta dem i den miljö de befinner sig i och kunna göra en relevant 

bedömning av hjälpbehovet.  Biståndshandläggarna kallar det första besöket då en äldre blir aktuell för 

nybesök.  
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2. Tidigare forskning  

Det finns mycket forskning inom detta område. Vi kommer här att presentera den som har mest 

relevans för den här studien, under två följande rubriker: Dilemman och svårigheters karaktäristik i 

biståndshandläggarnas yrkesutövning och Resursproblematik. Dessutom kommer vi presentera tre 

olika c-uppsatser som behandlar samma område. Vi presenterar dessa för att visa på intresset för 

forskningsområdet. Vi kommer dock inte fästa så mycket relevans vid deras resultat i analysen. Vi har 

genom dessa c-uppsatser fått uppslag till forskningsfrågor och teorival.  

2.1 Dilemman och svårigheters karaktäristik i biståndshandläggarnas 

yrkesutövning 

En stor mängd forskning inom området biståndshandläggning har gjorts i Sverige. I Dunér och 

Nordströms(2003) rapport presenterar de forskning inom området. Den äldsta publicerades 1985. 

Artikeln behandlade mellanmänskliga relationer och det framkom två olika aspekter, omsorgsmoral 

och rättvisemoral. Dessa två aspekter ligger till grund för att kunna förstå och skilja mellan de olika 

dilemman som uppstår under yrkesutövningen. Rättvisemoralen lägger tonvikt på att alla människor 

skall behandlas lika efter allmängiltiga principer, att alla har lika rättigheter. Omsorgsmoralen betonar 

istället att bedömningen skall ske utifrån sammanhanget. Den sätter människan i centrum och menar 

att människor har olika behov och olika livssituationer Carol Gillegan (1985). Michaeli (1999) 

beskriver att rättvisemoral utvecklas i riktning mot att få en överordnad position i förhållande till 

omsorgsmoral. Juridikens roll, som har övergripande position i förhållande till omsorgen, har 

diskuterats med biståndshandläggarna under FoU- cirkeln som genomfördes i studien Dilemman i 

biståndsbedömarnas yrkesutövning (Dunér & Nordström, 2003). Biståndshandläggare möter ofta 

komplexa situationer där de möter dilemman som inte kan bedömas utifrån det rättvisemoraliska eller 

omsorgsmoraliska synsättet. Vid sådana situationer försöker biståndshandläggare att hitta lösningar 

som passar till i stort sett alla personer som är involverade i det aktuella ärendet (a.a). Dilemmat 

mellan respekten för människans integritet/självbestämmande och vårt ansvar för varandra togs upp av 

Eliasson (1992) där det lyftes att biståndshandläggare har ett ansvar för äldre. Samtidigt bör de 

respektera att de äldre har rätt att själv bestämma över sin situation. I sådana fall får 

biståndshandläggarna gå balansgång mellan risken att begå en underlåtenhetssynd genom att klienten 

far illa (om denne själv vill det) eller att begå ett övergrepp och kränka klienten, genom att ”tvinga” till 

insats. I artikeln Ethical issuses in the introduction of case management for elderly people (Corvol et 

al, 2012) med franskt sammanhang framkommer att den mest framtydande problematiken för 

biståndshandläggare inom deras äldreomsorg var desamma som ovan, alltså att hantera etiska 

dilemman kring autonomi och kognitiva nedsättningar, exempelvis demens. I studien har tolv ”case 

managers” inom äldreomsorg intervjuats, vid genomförandet av studien var det endast dessa tolv som 

dåvarande arbetade i den arbetsformen i Frankrike. ”Case managers” arbetar med ett upplägg som 

skiljer sig från svenska biståndshandläggare. De definieras även som koordinatorer eller 
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”coordinators”. I artikeln definieras ”case management” som processen med planering, koordinering 

och prövning av omsorgen för en individ (vår översättning).  

Biståndshandläggarna befinner sig ofta inför situationer där det inte finns några givna lösningar. 

Med dilemman i rapporten av Dunér och Nordström (2003) menas mellanmänskliga relationer, d.v.s. 

mellan den äldre och biståndshandläggarna. Biståndsbedömning präglas av osäkerhet där fler av 

biståndshandläggarna som deltog i FoU-cirkeln efterfrågade mer regler och riktlinjer som hjälper dem 

att fatta rätt beslut.  

Som ett stöd för biståndshandläggarna skapades fyra kriterier som karaktäriserar etiska problem: 

 När vi är osäkra på vad som är rätt 

 När vi måste välja mellan två handlingsalternativ där båda tycks vara lämpliga men samtidigt 

utesluter varandra 

 När vi måste göra en sak som vi inte vill 

 När vi vet vad vi vill men kan inte göra det                                                                                                     

Utifrån dessa diskussioner framkom två olika typer av fall som biståndshandläggarna kan möta. Den 

ena typen handlar om de äldres relationer till närstående/anhöriga samt om att resurserna inte räcker 

till de äldres behov. Den andra typen handlar om dilemmat mellan äldres oberoende/självbestämmande 

och det mellanmänskliga ansvaret för varandra. Dunérs & Nordströms rapport handlar kortfattat om 

biståndshandläggarnas arbetsuppgifter och erfarenheter, begreppet dilemma och mötet med de äldre 

utifrån en teoretisk ram.  

 Lindelöf & Rönnbäck(2007) skriver i sin bok Biståndshandläggning och handlingsutrymme; från 

ansökan till beslut i äldreomsorgen om just handlingsutrymmet och de processer som sker i 

yrkesutövningen. I boken resonerar författarna om handläggningsprocessen inom äldreomsorgen från 

ansökan till beslut. De ger en allmän bild av äldreomsorgen och socialtjänstlagens mål och 

skyldigheter. De behandlar även kunskap om handläggningsrutiner, vilka svårigheter och brister som 

kan skapa problem under handläggningen, metoder som används under kartläggningen samt etik och 

dilemman i biståndshandläggning. 

2.2 Resursproblematik 

Inom området biståndshandläggning i äldreomsorgen publicerade Andersson (2004) sin artikel: Det 

gäller att hushålla med kommunens resurser. Biståndsbedömares syn på äldres sociala behov. 

Artikelstudien ingår i författarens avhandlingsprojekt Möten i äldreomsorgen – om omsorgsbehov och 

tidspress. Syftet med artikeln var att med stöd i empiriskt material analysera biståndsbedömares 

resonemang kring de behovsbedömningar som görs. Artikelns resultat är baserat på sex intervjuer med 

biståndsbedömare, i en större stad i norrlandsregionen, som främst beviljar insatser i det ordinära 
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boendet, exempelvis hemtjänst. Artikeln diskuterar och belyser hur man kan relatera olika former och 

definitioner av omsorg till biståndsbedömarnas roll. Den bryts ner till fyra centrala teman.  Finns det 

verkligen ett behov? Kan det lösas på annat sätt? Är man verkligen berättigad till hjälp? Kan man 

uppnå en skälig levnadsnivå? Hon presenterar en spänning mellan gemensamma riktlinjer och 

individuella prövningar. Det finns en dubbelhet i biståndsbedömarnas resonemang. Hon menar att det 

skymtar fram en medvetenhet om äldres behov och sociala situation men man väljer att bortse från 

dessa och istället argumentera tungt utifrån gemensamma riktlinjer. Även om de själva anser att de har 

ett stort handlingsutrymme så tycks de föredra rollen som ”socialtjänstrepresentant”. Det går att utläsa 

en ökad standardisering, formalisering och prioritering av medicinskt motiverade insatser. Det finns en 

lojalitet mot kommunens ekonomi, men den kan tolkas på flera sätt beroende på val av teori. Slutligen 

lyfter hon även fram att biståndsbedömningarna inte pratar om de äldres behov. Lindelöfs och 

Rönnbäcks (2004) avhandling behandlar temat om resursbristers påverkan på yrkesutövningen. 

Författarnas avsikt med avhandling är att beskriva biståndshandläggningsprocessen i sin helhet, med 

alla de aspekter den innefattar. Avhandlingen är gjord i flera delar och undersökningar. Den behandlar 

hur biståndshandläggarna hanterar den formella beslutsprocessen och hur de kartlägger behoven och 

karaktären av biståndsbesluten i relation till den sökta hjälpen. Det sätt på vilket handläggningen är 

organiserad påverkar handläggningsprocessen och handläggarnas agerande utifrån sina egna 

yrkesroller. Dessa kan variera, antingen som både myndighetsutövare och arbetsledare för 

omsorgspersonal eller enbart myndighetsutövare. Lindelöf och Rönnbäck (2004) har funnit 

handlingsmönster i handläggningsprocessen, men inte funnit att det i någon större utsträckning är 

knutet till organiseringen av yrkesrollen som arbetsledare och/eller myndighetsutövare.  

Norman och Schön gjorde en kunskapsöversikt 2005 där studien fokuserar på 

biståndshandläggarnas roll och vad som ingår i den, hur biståndshandläggarnas arbete är organiserat 

och i förlängningen hur det kan påverka biståndshandläggarnas roll. Syftet med studien var att göra en 

översikt av då aktuell forskning samt att beskriva och granska olika modeller och organisation för 

biståndsbedömning. Norman och Schön beskriver rollen som komplex, där biståndshandläggarna har 

flera aspekter att väga in när de gör sitt arbete. Exempelvis har biståndshandläggarna stort ansvar för 

ekonomin, de representerar den politiskt styrda byråkratiska organisationen men är även bedömare och 

representanter för den människa de möter. Biståndshandläggarna har även ansvar att förhålla sig till 

lagen och de krav på behovsfokus som innefattas av den. Norman och Schön (2005)  beskriver att 

biståndshandläggarna har flera krav från olika håll medan de resurser som tilldelas är begränsade.  

Detta tvingar den enskilda handläggaren att göra prioriteringar mellan olika individer och de krav de 

har att förhålla sig till. De menar att yrkesrollen kan upplevs som otydlig såväl av de äldre som av 

andra professioner biståndshandläggarna möter. Vidare uttrycker de också att en helhetsbild för den 

komplexa rollen saknas. De skriver att delar av yrkesrollen finns beskriven men ingen helhetsbild av 

de flertal krav som ställs på biståndshandläggarna, där de förväntas förena de äldres behov av insatser 

av god kvalitet med begränsade resurser. Det innebär att handläggarna får göra prioriteringar där de 
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måste väga in lagstiftning, den enskildes rättssäkerhet, skrivna och oskrivna regler samt de 

ekonomiska resurser de har att röra sig med i organisationen. Detta gör att handläggarna ställs för 

svåra dilemman i sin yrkesroll. I artikeln av Corvol et al (2012) framkommer att deras respondenter 

inte upplevde några påtryckningar ovanifrån varken av ekonomisk art och budgetansvar eller krav i 

form av riktlinjer från organisationen. Istället beskrevs en stark identifiering med att representera de 

äldre och att tillvarata deras intressen gentemot staten och hävda deras rätt till bistånd. ”Case 

managers” som intervjuades arbetade specifikt med äldre med kognitiva nedsättningar och arbetade 

framför allt med att se till att insatser från olika professioner som den äldre behövde sattes in, varför de 

även kallades koordinatorer.  

Även Marie Wörlén (2010) diskuterar prioriteringar i socialtjänsten i en artikel i Socialvetenskaplig 

Tidskrift; Att prioritera i socialtjänsten: om kommunalt handlingsutrymme och beslutsfattande. 

Artikeln hade respondenter från sex kommuner. Studien var kvantitativ med 545 respondenter, 

tjänstemän och politiker. Såväl tjänstemän som politiker uttryckte svårigheter att förena motstridiga 

krav och göra väl övervägda prioriteringar. De ansåg att prioriteringsprocessen är komplicerad och att 

de enskilt har svårt att påverka beslutsfattandet. Wörlén framhåller att den försämrade ekonomi som 

Sveriges kommuner idag står inför kommer skärpa kraven på övervägda prioriteringar. Wörlén menar 

vidare att minskade resurser generellt innebär att behovsprövningen hårdnar.  

 

2.3 C-uppsatser 

Vi har även tagit del av c-uppsatser när vi sökt tidigare forskning. Vujoseciv & Nurovic (2012) 

behandlade begreppen skälig levnadsnivå och värdigt liv som finns i socialtjänstlagen. Syftet med 

uppsatsen var att undersöka hur biståndshandläggare inom kommunal äldreomsorg arbetar och 

förhåller sig till dessa begrepp i sin yrkesutövning, samt om kommunens direktiv och förvaltningens 

rutiner påverkade biståndshandläggarna i sin yrkesutövning. Författarna behandlade 

handlingsutrymmet för handläggare med grund i lagens utformning som ramlag. Teorier om 

handlingsutrymme låg till grund för att analysera resultaten. De använde sig av Michael Lipskys(1980) 

teorier och utvecklade den med hjälp av en teori från Isabell Schierenbecks (2003) avhandling. 

Teorierna fokuserar på handlingsutrymmet för frontlinjebyråkrater eller gräsrotsbyråkrater. De drar 

slutsatser om att lagen för arbetet inte ger mycket stöd medan det ger mycket utrymme för tolkning. 

De för även en diskussion om för- och nackdelar med ramlagar och mycket handlingsutrymme för den 

enskilde handläggaren. Styrning med kommunala riktlinjer kan begränsa handlingsutrymmet, men kan 

även fungera som stöd i arbetet för biståndshandläggarna. De problematiserar begreppet skälig 

levnadsnivå och menar att detta bedöms av handläggare utifrån hur en person tidigare levt. De har i 

sina litteraturundersökningar inte stött på definitionen av hur man ska bedöma skälig levnadsnivå, utan 

snarare bedöma utifrån den livssituation som den äldre har. De problematiserar även användandet av 
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det införda begreppet ett värdigt liv då det framkommit i studien att en del biståndshandläggare 

likställer det med begreppet en skälig levnadsnivå.  

Även Almqvist & Pohlman (2008) och Mårtensson & Lindgren (2013) skriver om 

biståndshandläggare utifrån definitionen av arbetsgruppen som gräsrotssbyråkrater.  Utifrån 

intervjuerna i Almqvist & Pohlmans (2008) studie framkom att biståndshandläggarna upplevde att det 

fanns vissa brister i omsorgen, där insatser saknades från kommunen, vilket begränsade möjligheterna 

att erbjuda den äldre den hjälp som behövdes. Detta kan också bero på en felbedömning där 

biståndshandläggarna inte kunde identifiera problemet samt kunde leda till avslag där en bra 

motivering krävdes. Mårtensson & Lindgren (2013) gjorde cirkelinsamlingar under vilka 

biståndshandläggarna träffades och diskuterade frågor som berörde deras yrke. De diskuterade ämnen 

som handlade om arbetsuppgifter, utbildning, erfarenheter samt vilka typer av dilemman som de kan 

möta utifrån olika praktiska exempel. Dessutom diskuterades moral och etik utifrån några etiska 

riktningar. Denna rapport behandlar vilka positioner och relationer som finns i organisationen.  

 

2.4 Sammanfattning  

Uppsatserna, rapporterna, avhandlingarna och artiklarna beskriver alla biståndshandläggarnas roll som 

komplex. Den komplexitet som beskrivs handlar om flera svårigheter och dilemman de har att hantera. 

De ska balansera motstridiga krav från flera håll, men även motstridiga krav från samma håll samt 

tillgodose behoven med begränsade resurser.  Av det tidigare forskningsmaterial vi valt är flertalet ett 

antal år gamla men ändå relevant då det beskriver dilemman som fortfarande kvarstår tio år senare. 

Detta blir tydligt när man talar med handläggare idag. En del av uppsatserna och forskningen berör 

enskilda eller delar av de dilemman biståndshandläggare kan möta men är relevanta då de tillsammans 

kan belysa den komplexitet yrkesrollen innebär. Exempelvis Norman och Schön (2005) tar upp 

komplexiteten i sin helhet, och den prioritering som biståndshandläggarna får göra mellan bland annat 

insatser med god kvalité med begränsade resurser. Dunér och Norström (2003) behandlar detta i sin 

studie. Även i C-uppsatsen av Almqvist och Pohlman (2008) nämner man att biståndshandläggarna 

upplever brister i omsorgen som kan erbjudas från kommunen vilket gör att de inte kan erbjuda den 

hjälp som behövs för den äldres behov. Där ges flera beskrivningar av situationer som kan vara svåra 

att hantera, exempelvis situationer med anhöriga, begränsningar i insatsutbud, insatskataloger, samt 

ekonomi. De för även en diskussion kring omsorgsmoral och rättvisemoral som är till hjälp för att 

förstå de svårigheter som kan uppstå i biståndsarbetet. I studien framkom att biståndsbedömare 

efterfrågade mer specifika riktlinjer och regler. Detta ligger i linje med det Andersson (2004) fann i 

sina intervjuer med biståndshandläggare där hon menar att biståndsbedömarna gärna väljer att vara 

”socialtjänstrepresentanter”.  

 Det finns även internationell forskning som behandlar dilemman inom biståndshandläggning 

äldreomsorgen. Vi har nämnt en sådan artikel i den tidigare forskningen, vilken berör liknande 
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dilemman. Däremot skiljer sig organiseringen av deras arbete från den svenska kontexten. Detta gör 

att relevansen av internationell forskning minskar för den här studien då den specifikt undersöker den 

svenska kontexten. Däremot kan det finnas intressanta likheter och skillnader i resultat om 

biståndshandläggning inom äldreomsorgen i internationellforskning. Annan internationell forskning 

som berör vårt forskningsområde är exempelvis; Ethical conflicts in the management of home care: 

the case manager's dilemma, av: Rosalie A. Kane och Arthur L. Caplan (1993). Ett annat exempel är 

även en artikel inom området publicerad i Journal of Aging and Health av Clemens et al. (1994); 

Contradictions in case management: client-centered theory and directive practice with frail elderly.   
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3. Metod och teknik 

I detta avsnitt kommer vi behandla de metodologiska överväganden vi gjort i uppsatsen samt 

presentera och diskutera studiens metodval och genomförande.   

3.1 Kvalitativ metod  

Vi har valt en kvalitativ ansats då vi söker att förklara svårigheter och dilemman utifrån en strävan att 

fånga de erfarenheter våra respondenter har, med fokus på deras inre verklighet, exempelvis känslor, 

moral, etik och värderingar.  I uppsatsen fokuserar vi på orden och deras betydelse, det som 

respondenterna uttrycker i intervjuerna.  De enskildas berättelser blir på så vis centrum för uppsatsen. 

Vi kommer att presentera och analysera respondenternas beskrivningar och deras tolkningar av sin 

sociala verklighet och sitt sammanhang (Bryman 2008/2011). Detta i enighet med Kvales och 

Brinkmanns (2009) beskrivning av vad den kvalitativa intervjun syftar till, att försöka förstå världen ur 

undersökningspersonens synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter och söka deras levda värld. 

Då detta är vad vi ämnar göra är valet av en kvalitativ ansats relevant.   

Eftersom studien syftar till att förstå yrkesrollen menar vi att det är fördelaktigt med en kvalitativ 

ansats då denna ger större utrymme för respondenterna att reflektera över sina svar och göra 

utläggningar. Detta kan vara svårare med en kvantitativa metod som begränsar möjligheten till fria 

svarsalternativ.  Detta kan ge oss en förståelse för det resonemang biståndshandläggarna för och 

möjlighet att analysera utifrån våra teoretiska perspektiv. Dessa syftar både till etiska perspektiv men 

också till den roll som biståndshandläggarna har i ett samhälleligt sammanhang. I resultatpresentation 

och analys använder vi oss av meningskoncentrering och meningstolkning. Meningskoncentrering 

handlar om att koncentrera det centrala och presentera huvudinnebörden. Vi gör även en 

meningstolkning av de hela uttalanden som gjorts av respondenterna(a.a.) 

Vi anser vidare att semistrukturerade intervjuer lämpar sig bäst för syftet och frågeställningarna 

och ger oss bäst möjlighet att svara på dessa.   

Den allmänna kritik som förs kring kvalitativ forskning handlar om dess validitet och 

generaliserbarhet. Även det faktum att analyserandet och intervjusituationerna blir alltför subjektivt 

inriktat har fått kritik. Vad säger egentligen forskningen, kan den tillämpas på ett vederhäftigt sätt på 

situationer utanför forskningen eller är den för kontextbunden? Den kvalitativa forskningen får kritik 

för att det är svårt för läsaren att få en uppfattning om varför forskaren har valt att analysera ett visst 

tema eller område och inte ett annat.  Validiteten får kritik då det är svårt att replikera en kvalitativ 

studie då det är forskaren själv som är det viktigaste redskapet vid datainsamlingen. Det är ju 

forskaren som uppmärksammar, registrerar och kategoriserar utefter vad denna finner relevant för 

studien/forskningen. Generaliserbarheten får kritik då den kvalitativa forskningen ofta har ett 
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begränsat urval till en organisation, bostadsområde eller dylikt. Kritiker ställer frågan hur man kan ta 

ett eller två fall och mena att de är representativa för andra fall?(a.a.). Vi kommer senare i kapitlet 

resonera vidare kring generaliserbarheten för denna studie. 

3.2 Förförståelse 

Grundat på vår egen uppfattning, personliga erfarenheter av yrket och efter samtal med 

biståndshandläggare är den ekonomiska avvägningen fortfarande mycket verklig och ibland avhängig 

del av bedömningsprocessen. En av oss har både jobbat och praktiserat som biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen i två olika kommuner och hade hunnit skapa sig en bild av hur situationen ser ut när det 

gäller bedömningen samt dilemman inom detta yrke. Hon såg stora skillnader i bedömningar samt 

olika typer av svårigheter mellan kommunerna vilket väckte intresset att forska inom detta område. 

Första steget togs genom att läsa andra c-uppsatser som en orientering inom ämnet. Detta vägledde oss 

till val av syfte. 

3.3 Datainsamlingsinstrument; semistrukturerade intervjuer   

För att kunna samla in data som kan svara mot syfte och frågeställningar valde vi att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer. Till skillnad från strukturerade frågor där man istället utgår ifrån ett 

fastställt frågeschema har man som intervjuare möjligheten att utveckla intervjuguiden genom att 

ställa följdfrågor. På detta sätt kan man fördjupa sig mer i de svar man får från respondenterna och ge 

dem möjlighet att utrycka sig och utveckla sina svar. Eftersom vårt syfte handlar om erfarenheter och 

svårigheter och hur dessa hanteras är det svårt att ta reda på syftet om respondenterna inte har 

möjligheten att kunna beskriva och berätta om sina arbetserfarenheter (Bryman, 2008/2011, s. 413).  

Med semistrukturerade intervjuer får vi möjlighet att återkomma och komplettera svaren från 

respondenterna vid behov, vilket är en fördel och styrka för tolkningen och analysen av intervjuerna 

(a.a.).  

Andra val än semistrukturerade intervjuer hade kunnat vara expertintervjuer/djupintervjuer då man 

träffar samma person vid fler tillfällen och det kan framkomma nya åsikter eller information som kan 

vara svårt att få fram i en kortare intervju. Vi valde dock inte dessa av tidsekonomiska skäl samt att 

respondenterna kan känna sig ”som en insekt under mikroskop”(Kvale & Brinkman, 2009, s.33). 

Ursprungligen hade vi tänkt använda oss av fokusgrupper men vi valde bort detta eftersom 

respondenterna inte befann sig på samma plats. Vårt syfte var inte heller att ta reda på hur gruppen 

resonerade kring våra frågor utan vi ville ha individuella berättelser och erfarenheter som kan svara 

mot syftet.  

3.4 Urvalsprocess tidigare forskning & teorival  

Vi har använt oss av flera databaser när vi sökt tidigare forskning; ESH Discovery, Libris, Google 

Scholar, Ageline och Äldrecentrums databas med rapporter.  Våra sökord och fraser har varit; 
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Biståndshandläggning äldreomsorgen, Biståndshandläggning äldreomsorgen dilemman/dilemma och 

Etiska dilemman. För att även täcka in internationell forskning använde vi oss av samma databaser 

med sökord; care manager, dilemmas, difficulty, elderly och demands. Vi använde sökorden i olika 

konstellationer.  Utifrån sökningarna fann vi studien ” Biståndshandläggare inom äldreomsorgen – 

mellan behov, lagar riktlinjer och handlingsutrymme” som fångade vårt intresse då den verkade 

relevant för vår dåvarande frågeställning. Utifrån denna studie fick vi ett intresse för dilemman i stället 

för riktlinjerna och därmed ändrade vi syfte och frågeställning.  Med utgångspunkt i deras referenslista 

har vi sökt vidare i annat material och tidigare forskning. Det blev grunden för vår litteratursökning 

där vi använt oss av ett liknande ”snöbollsurval”. Vi har systematiskt gått vidare i referenslistor i de 

material som varit refererade. Vi har begränsat oss till att referera nationell forskning i analysen då 

studien ämnar ge kunskap om den svenska kontexten. Däremot är ämnet aktuellt på internationell nivå, 

men skiljer sig på grund av organisatoriska och politiska förutsättningar delvis. Det framkommer i den 

internationella forskning vi tagit del av, att samma dilemman och svårigheter återfinns i deras arbete. 

Det skulle vara intressant att belysa och vidare forska hur biståndshandläggning ter sig i internationella 

sammanhang. Vi har i denna studie dock valt att begränsat oss till nationell nivå.  

Utifrån tidigare forskning kommer vi använda oss av deras teorireferenser som vi anser passar vår 

studie. Vi kommer komplettera med etiska teorier då vår förförståelse pekar på att det är ett dilemma 

som återkommer i biståndshandläggarnas yrkesroll. Det perspektiv på dilemman som framtagits i 

studien av Dunér och Nordström (2003), valde vi ut genom vår tidigare forskning då vi läst studien 

och funnit att detta är relevant då de behandlar de olika karaktärerna av dilemman.  

Vi har valt ett stort antal teorier då vi vill få en helhetsbild av yrkesrollen och dess svårigheter. För 

att kunna förstå helheten behöver vi mer än en infallsvinkel. Vi kommer att kunna förstå och beskriva 

resultaten i dess helhet utförligare med hjälp av vårt rika teorival.  

3.5 Urval av respondenter 

Vi har ett strategiskt målinriktat urval, eftersom vi har en specifik frågeställning om 

biståndshandläggning inom äldreomsorgen.  Dessa frågeställningar handlar om biståndshandläggarnas 

erfarenheter och beskrivningar. Vi väljer alltså vilka som ska intervjuas utifrån syftet och 

frågeställningen. Vi kommer ha ett bekvämlighetsurval, då vi använder våra kontakter och de som 

först visat intresse att delta. Vi har genomfört sex stycken intervjuer med biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen i två kommuner.  

 Urvalet begränsar generaliserbarheten av resultatet, med bekvämlighetsurval går det inte att göra 

slutgiltiga antaganden av resultatet. Däremot kan studien användas som grund för fortsatt forskning 

och kopplas till existerande forskning inom området.  
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3.6 Tillvägagångssätt intervjugenomförande och databearbetning 

Vi genomförde sex intervjuer, som varade mellan 15- 45 minuter. De gjordes på 

biståndshandläggarnas arbetsplatser, på deras kontor eller i samtalsrum. Intervjuplats lämnades till 

intervjuperson att bestämma, de fick välja var de var bekvämast med att genomföra intervjuerna. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av program på intervjuarens telefon, på grund av lättillgänglighet 

med detta hjälpmedel.    

Vi transkriberade intervjuerna med hjälp av ordbehandlingsprogrammet Word och 

filhanteringsprogrammet VLC. Vi valde att inte transkribera talspråk utan att skriva ut ord och 

meningar såsom de skrivs samt att lämna ute skratt, och samtalsljud såsom hummanden. Detta för att 

syftet med studien inte varit att genomföra en samtalsanalys utan en innehållsanalys.  

Intervjumaterialet delades in i tre huvudteman efter teman och frågor i intervjuguiden; Svårigheter, 

Påverkan och Stödresurser. Dessa tre huvudteman delade vi upp i olika underteman. Genom att läsa 

de olika huvudtemana och leta efter mönster i det som respondenterna angav, återkom samma 

svårigheter, saker som påverkade, roligt med yrket, stödresurser och sålunda skapade vi en kategori 

kring detta. Detta resulterade i en mångfald av underteman. Eftersom syftet fokuserar på svårigheter 

hade vi fylligast resultat under detta tema och det som behandlar påverkan. Svårigheter delade vi upp i 

åtta olika underteman, som framkommit i tematiseringen. Dessa åtta teman var följande; De äldres 

mentala tillstånd, Anhöriga, Tid och stress, Rättvisa, Moral och strukturella förutsättningar, 

Ekonomiska aspekter, Samarbetspartners, Vårdplaneringar samt Förutfattade meningar och 

okunskap. Påverkan tematiserades till sex olika underteman; Rätt bedömningar, Lagar och rutiner, 

Samverkan och fördomar, Anhöriga, Tid och stress, Utveckling av yrkesidentiteten samt Personlig 

utveckling. Därefter såg vi över dessa teman och letade nya mönster för att kunna sammanföra en del 

teman och presentera dessa i resultatavsnittet. Vi såg att en del tematiserade innehåll överlappade 

varandra och gjorde nya teman där dessa sammanfördes. Vi sammanförde även tematiseringar kring 

påverkan och svårigheter med varandra eftersom det framkom upprepningar i temana exempelvis 

anhöriga återfanns i både svårigheter och påverkan. I avsnittet om stödresurser framkom två 

underteman; Handledning och Det kollegiala stödet.  

De slutliga rubrikerna som vi kommer presentera resultatet under är följande; den första rubriken är 

Svårigheter och deras påverkan med underrubriker organisationen och strukturella förutsättningar, 

äldres tillstånd, anhöriga samt samverkan. Rubrikerna som följer är; Tid och stress som produkt av 

andra svårigheter, Personlig utveckling och utveckling av yrkesidentiteten samt stödresurser med 

underrubriker Det kollegiala och Handledning.  

Vi förde kontinuerligt en diskussion kring dessa teman i relation till den tidigare forskningen, för 

att söka större förståelse för svårigheterna som framkommit av intervjumaterialet.  

Vi har analyserat materialet med hjälp av de teorier och den tidigare forskning som vi presenterat. 

Vi har tagit utgångspunkt under analyseringsarbetet i de tematiseringar vi presenterat i resultatet och 
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menat att knyta olika teman till varandra. Vi presenterar analysen under snarlika rubriker med ett 

förskjutet fokus under en del av dem. De fem rubrikerna vi presenterar analysen under är; 

Organisationen och strukturella förutsättningar, Äldres tillstånd och självbestämmande, Kontakten 

med anhöriga och dess påverkan, Samarbetet med andra professioner, anhöriga samt förenade med 

organisationens mål och Konfliktperspektiv, motstridigheter och yrkesrollen. Däremot är det omöjligt 

att analysera den ena aspekten utan den andra, då de inte är isolerade i sin påverkan på varandra. Detta 

gör att analysen ibland kan glida över till andra områden.  Vi har med rubrikerna försökt underlätta för 

läsaren i orienteringen av analysen och ge en övergripande representation av innehållet. Man hade 

antagligen kunnat dela upp analysen tydligare och separerat det ytterligare. Då det framkom i 

analysarbetet att det inte finns några vattentäta skott valde vi att ha en relativt övergripande 

presentation. Vi har under slutdiskussionen och analysen dragit slutsatser om vårt presenterade resultat 

i relation till teorier såväl som till den tidigare forskningen.     

3.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Många kvalitativa forskare har argumenterat om hur viktiga ovan nämnda begrepp är för kvalitativa 

undersökningar (Bryman, 2008/2011). Validitet betyder att man ska undersöka det man säger sig 

undersöka (Kvale & Brinkman, 2009). Enligt Kvale och Brinkman(2009) betyder det att en intervju 

med god kvalité bygger på den kvalitetskontroll som intervjuare gör under intervjun (a.a.). 

Intervjuaren har en viktig roll som kontrollerande och ifrågasättande och avgör om intervjun blir bra 

eller inte. Under intervjuerna i denna undersökning har intervjuare ställt följdfrågor som fördjupat 

intervjufrågorna i syfte att få så uttömmande svar som möjligt.  

Kvale och Brinkman (2009) rekommenderar att använda sonderande och inledande frågor samt 

öppna frågeställningar. Genom att bekräfta, klargöra att man har uppfattat samtalet rätt samt att be 

respondenten ge exempel om det är möjligt, utökas validiteten i en undersökning vilket stämmer 

överens med genomförandet av den här studiens intervjuer.   

Reliabiliteten, tillförlitligheten, i en studie med intervjuer är svår att mäta utifrån det insamlade 

datamaterialet. Enligt Bryman (2008/2011) finns det flera olika sätt att värdera kvalitén i en kvalitativ 

forskning. Ett exempel är att se hur pass bra datainsamlingen utfördes, vilket är intervjuerna i vårt fall. 

Alla sex intervjuerna har utförts av en intervjuare som ställde följdfrågor. Vi har valt så eftersom detta 

gav oss större möjlighet att utföra en djupare diskussion samt att intervjuaren har mer möjlighet att få 

respondentens förtroende. Alla intervjuer har spelats in och transkriberats av båda författarna, vilket 

ökar reliabiliteten. Att alla intervjuer gav ett liknande resultat gällande frågeställningar är positivt och 

ökar reliabiliteten i vår studie. Detta liknande resultat av intervjuerna stämmer i hög grad överens med 

teorierna och tidigare forskning som vi har inom detta område. 

Med generaliserbarhet menas i vilken utsträckning forskningsresultat kan gälla för fler kontexter 

och personer än den specifika studien. Om man ska diskutera generaliserbarhet i vårt fall så är det 

svårt att uppnå det i en liten kvalitativ undersökning som består av sex intervjuer. Detta stämmer med 
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kritiken mot kvalitativa studier där studiens respondenter inte alltid är slumpmässiga samt att antalet 

intervjuer är få (Bryman, 2011). Däremot kan vi se att resultaten stämmer till stor grad med fakta som 

framkommer från tidigare forskning. Därför bör man ställa sig frågan om resultatet som kommer från 

intervjuerna går att applicera på andra liknande situationer, är resultatet rimligt? Kvale och Brinkmann 

(2009) presenterar tre olika former av generalisering för intervjustudier. Den första handlar om 

naturalistisk generalisering, den bygger på den personliga erfarenheten. Den andra, statistisk 

generalisering, grundas på slumpmässigt urval. Denna form av generalisering blir inte möjligt i den 

här studien då vi inte har ett slumpmässigt urval utan bekvämlighetsurval. Den tredje är analytisk 

generalisering och bygger på en analys av likheter och olikheter i båda situationerna, den situation 

man genomfört studien i och den situation man vill applicera resultaten på. Denna form av 

generalisering, det vill säga analytisk generalisering kan vara möjlig för den här studiens resultat.    

3. 8 Etiska ställningstaganden 

Det finns fyra forskningsetiska principer när det gäller forskningsetik: 

 Informationskravet: innan forskningsprocessen påbörjas bör forskaren informera 

respondenterna om syftet av studien, studiens moment, anonymitet, att deltagandet är frivilligt 

samt att de kan avbryta sitt deltagande när de vill.  

 Nyttjandekravet: forskaren ska informera om att all information som samlas in endast används 

för forskningsändamålet. Originalmaterialet behandlas endast av forskaren.  

 Konfidentialitetskravet: all information om personerna som ingår i studien ska behandlas med 

stor grad av anonymitet. Allt material bevaras på ett sätt där obehöriga personer kan inte 

komma åt det. 

 Samtyckeskrav: respondenterna har rätt att bestämma över sin medverkan. Detta sker genom 

att respondenterna fyller i ett dokument där de ger sitt samtycke till intervjun samt bekräftar 

sitt frivilliga deltagande. Respondenterna kan även ge sitt samtycke muntligen. 

(Vetenskapsrådet 2002/ Humanistiska- samhällsvetenskapliga forskningsrådet [HSFR]1990) 

Vi har uppfyllt informationskravet genom att vi vid initial kontakt informerat om studiens syfte och 

förutsättningar för intervjun samt att vi skickat ett informationsbrev till respondenterna. Vid 

intervjutillfället gick vi muntligen igenom informationen och bad om muntliga medgivanden vid 

intervjuernas början. Detta spelas in. Samtyckekravet uppfylls då vi gav information om frivilligheten 

och att de kan avbryta sin medverkan när som helst. Genom att vi informerade respondenterna om att 

de kommer vara anonyma och ingen obehörig kan komma åt materialet samt att vi kommer att koda 

materialet så att informationen inte går att härleda till respondenterna uppfylls konfidentialitetskravet. 

Vi har valt att inte presentera intervjupersonerna individuellt med konfidentialitetskravet i åtanke. 
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Respondenterna har informerats om anonymitet, vi presenterar således inte yrkeserfarenhet, utbildning 

då respondenter enkelt skulle kunna identifieras. Det hade varit intressant att göra en jämförelse av 

respondenter med lång yrkeserfarenhet och de som nyligen börjat arbeta inom området men med de 

forskningsetiska principerna i åtanke ansåg vi det oetiskt att presentera individernas enskilda svar 

närmare. Efter slutförd och examinerad uppsats kommer originalmaterialet att förstöras och ingen 

obehörig kommer kunna ta del av materialet under uppsatsens process. Detta gör att även 

nyttjandekravet uppfylls.  

Diskussionen om etiska principer har också innefattat att då biståndshandläggarna träffar många 

människor med svårigheter kan det vara känsligt att nämna i vilken kommun handläggaren arbetar. 

Eftersom handläggarnas exempel på ärenden är tagna ur deras verklighet finns risken att identiteten på 

deras brukare kan röjas om vi avslöjar vilka handläggare som tillhör vilka kommuner. På grund av det 

så valde vi att låta kommunerna och kommuntillhörighet vara anonyma uppgifter och kalla de för 

kommun 1, kommun 2…osv.   

3.9 Alternativa metodologiska ansatser och kritiksdiskussion 

När man gör en forskningsstudie är det flera ställningstaganden som behöver göras exempelvis 

forskningsansats, urval och teoretiska analys begrepp. Vi resonerade först kring att göra en kvantitativ 

studie om biståndshandläggarnas roll, då med tanken att göra en jämförelse mellan kommuner och om 

de gör likvärdiga bedömningar. Detta hade alternativt kunnat göras genom exempelvis skriftliga 

enkäter eller telefonenkäter för att få ett fylligt material och på så sätt gjort studiens resultat mer 

generaliserbara. Däremot hade detta genererat ett helt annat material och därmed en annan studie med 

andra analysmöjligheter. Med den forskningsfråga vi slutgiltigt arbetade fram är det mest logiskt att ha 

möjlighet till utförligare svar då vår studie handlar om biståndshandläggarnas beskrivningar.  Därför 

valde vi att ha en kvalitativstudie var det bäst lämpade alternativet. Man hade kunnat välja andra 

metoder för insamlande av material än semistrukturerade, speciellt då intervjuaren påverkar det 

insamlade materialet i stor utsträckning. Man hade kunnat göra en strukturerad intervju med smala 

frågor vilket hade gjort det lättare att replikera studien, däremot hade det inte funnits möjlighet att ge 

respondenterna utrymme att reflektera vidare och vara fria att associera till sitt eget arbete i samma 

utsträckning. Ostrukturerade intervjuer där respondenterna hade varit helt fria att berätta kring sin 

yrkesroll hade visserligen kunnat göra att balansen mellan svårigheter och goda kvalitéer med yrket 

hade varit något jämnare än i den här studien. Däremot hade intervjuarens oerfarenhet av att intervjua 

kunnat hindra samtalet i en sådan ansats då den formen av intervju kräver mycket av intervjuaren. 

Därför valde vi semistrukturerade intervjuer. Dessa gav oss största möjlighet till relevant material som 

kan svara gentemot syftet av studien.  

 Den genomförda studien är begränsad i urval och mängd respondenter. Den är på så sätt väldigt 

avgränsad och begränsad till en storstadskontext vilket hindrar generaliserbarheten till andra 

sammanhang. Hade studien genomförts med flera respondenter skulle det kunnat vara möjligt att göra 
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en jämförelse mellan kommuner samt gett möjlighet att presentera enskilda individer då de varit 

svårare att urskilja ur mängden.  
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4. Teoretiskt analysperspektiv 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera de teoretiska analysperspektiv som används i studiens 

analysarbete. Vi har flera analytiska perspektiv då vi menar att detta tjänar syftet att skapa en 

helhetsbild av yrkesrollen och dess svårigheter. Vi anser att för att förstå och beskriva helheten 

behöver vi mer än en infallsvinkel.  

Vi använder oss i vissa fall utav teoretiska referenser som återfinns i den tidigare forskning som 

presenterats. Vi kommer att komplettera med etiska teorier då forskning pekar på att dilemman av 

etisk karaktär ofta förekommer i biståndshandläggarens yrkesroll.  Vi kommer även att presentera det 

perspektiv på dilemman, äkta dilemman och skendilemman, som framtagits i studien av Dunér och 

Nordström (2003). Detta perspektiv anser vi vara relevant då det behandlar skilda karaktärsdrag hos 

olika typer av dilemman Vi anser att med vårt teorival kan vi beskriva resultaten i dess helhet 

utförligare.  

4.1 Michael Lipsky – Dilemmas of the individual in public services 

Michael Lipskys teori om handlingsutrymme är uppbyggd på antagandet om att det finns oenighet i 

arbetet mellan att behandla klienter och att arbeta i en byråkratisk organisation. Gräsrotsbyråkrati eller 

”street-level bureaucraties” definieras som arbetare som träffar brukare i sitt dagliga arbete och i mötet 

har stort handlingsutrymme. Han pratar om rollen som grästrosbyråkrater har gentemot brukarna som 

en upprätthållare av de målsättningar som framtagits på en politisk nivå, med andra ord hur de 

förmedlar de förväntningar som finns på medborgare. Han menar att socialarbetare förmedlar de 

förväntningar man förväntas uppfylla för att erhålla bistånd och hur man förväntar sig att brukarna ska 

agera. Han framhåller även den tveeggade rollen av gräsrotsbyråkratens arbete, det som för vissa är 

den högst utvecklade sociala välfärden är för andra den största formen av social kontroll. I fokus för 

den diskussionen hamnar ofta gräsrotsbyråkraterna på grund av den roll de spelar i den sociala 

välfärdens uppbyggnad (Lipsky, 1980)   

 Han menar att även om handlingsfriheten som gräsrotsbyråkraterna har kan utgöra ett problem på 

den övergripande, samhälleliga nivån utgör den också basen för yrkena, då det inte kan finnas 

manualer för alla scenarion de stöter på. Han framhåller även att de mänskliga aspekterna av yrkena 

kräver mer än standardiserade mallar, man efterfrågar medkänsla.  

 Denna teori stämmer väl med vår studie.  Då vi söker de dilemman biståndshandläggarna själva 

upplever kan vi med teorin se hur de står sig gentemot de dilemman som i teorin behandlas utifrån ett 

mer samhälleligt perspektiv. Dock är teorin formulerad ur ett annat sammanhang, ett annat land och en 

annan tid. Detta kan göra att sammanhanget teorin är baserat på inte har relevans för den svenska 

kontexten. Däremot har teorin använts i andra studier med svensk kontext. Dessa har teorins 
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förklaringar av fenomen stämt så pass överens med svenska förhållanden att detta påvisar dess 

relevans för svenska sammanhang.  

4.2 Äkta dilemman och skendilemman  

Studien Dilemman i biståndsbedömarnas yrkesutövning har kommit fram till en analysmodell som 

beskriver två typer av dilemman. Den ena ligger på individnivå och kallas för äkta dilemma. Denna 

berör de äldre själva. Det handlar om maktförhållandet mellan biståndshandläggaren och den äldre 

samt balansen i biståndshandläggarnas ansvar att representera välfärdsstaten och den äldres rätt att 

kunna bestämma över sin situation. Äkta dilemman handlar även om äldres 

oberoende/självbestämmande och det mellanmänskliga ansvaret för varandra.  

Den andra typen av dilemma kallas för skendilemma. Skendilemman handlar om de äldres 

relationer till närstående/anhöriga samt om att resurserna inte räcker till de för äldres behov. Detta gör 

att den typen av dilemman ligger på organisations- och gruppnivå samt relationen med andra i den 

äldres nätverk. Det vill säga mellan den äldre, deras anhöriga samt den äldres behov kontra resurser 

och verksamhetens personal.  

 I situationer med flera involverade parter kan biståndshandläggaren identifiera flera dilemman 

utifrån begreppen samt kategorisera inblandade parter i ett ärende och ha i åtanke att de äldres vilja 

väger tyngst. Därför handlar äkta dilemman om äldres självbestämmande kontra att 

biståndshandläggaren begår en underlåtenhetssynd. Till skillnad från äkta dilemma handlar 

skendilemma om andra svårigheter som kan uppstå, där det kan argumenteras att 

biståndshandläggaren inte har makten, exempelvis vid resursbrister. Här är skillnaden som tydligast 

mellan de båda begreppen. Den ena handlar om biståndshandläggarens professionella kunskaper vid 

den individuella bedömningen, den andra om organisationsstrukturer.   

Äkta dilemman och skendilemman, kan uppfattas som en värdering av de svårigheter 

biståndshandläggare möter, speciellt användandet av skendilemman. Det kan uppfattas som att man 

menar att de svårigheter och dilemman som biståndshandläggarna stöter på inte är ”riktiga” 

svårigheter. Men såsom vi tänkt använda det är de endast ett sätt att kategorisera dilemman och förstå 

dem utifrån olika karaktäristiska drag. Dessa karaktäristiska drag för olika dilemman anges ovan. Vi 

lägger ingen värdering i hur valida de olika svårigheterna är när vi kategoriserar dem utan använder 

begreppen såsom de är beskrivna i studien; Dilemman i biståndsbedömarnas yrkesutövning(Dunér & 

Nordström 2003).    

 

4.3 Konsekvensetik  

Denna teori handlar om att man bör tänka på konsekvenserna innan man handlar. Våra handlingar 

orsakar konsekvenser. Innan varje handling man gör bör man fråga sig hur denna handling kan leda till 

”bästa” möjliga resultat. Dunér och Nordström (2005) beskriver att det bygger på personlighetsdrag 
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om man har lätt eller svårt för att kunna förutse konsekvenserna med hjälp av sina erfarenheter (Dunér 

& Nordström, 2005). Blennberger (2005) menar att när man resonerar kring etik gör man det utifrån 

människovärdesprincipen med grundtanken att utveckla och värna om det mänskliga livet. 

Konsekvensetik handlar om att väga de samlade sannolika konsekvenserna av en handling eller regel. 

Om dessa är ”rätt”, blir konsekvensen så bra som den maximalt kan bli? Han skriver även att en 

handling i sig själv inte har en given etisk innebörd utan det som avgör är de samlade konsekvenserna 

av handlandet. Konsekvensetik skiljer även konsekvensbedömningar i två olika sätt att göra dem, 

bedömningar i förväg eller bedömningar i efterhand.  

4.4 Dygdetik 

Vår bakgrund och kultur styr vår uppfattning av dilemman och värdekonflikter. Detta kan vara 

relevant för vår studie då man bygger en egen kulturell gemenskap på arbetsplatser, med egna 

värderingssystem och dygder (Dunér & Nordström, 2005).   

”Det goda är ingenting man ska begrunda: det är något man skall göra. Sådan är dygden: det är 

ansträngningen för att uppträda gott som definierar det goda i själva detta bemötande”. (S 67) 

Dygdetik innebär att ha en anskaffad förmåga att kunna känna, handla samt överväga på ett passande 

sätt som gör att människan kan svara mot skilda krav vid olika sammanhang. En nytta av dygden är att 

kunna förstå etikens personliga och samhälleliga sida. Dygder ger förståelse för dessa fenomen, det 

ena befinner sig på personlig nivå och betyder att människan har ett ansvar att utveckla sig till en bra 

person. Det andra ligger på en samhällelig nivå och betyder att människan bör ta för givet att denne 

föds i en mänsklig samhörighet (Silfverberg 2005 s. 19). Enligt Blennberger (2005) handlar dygder 

mer om att vara en god människa med goda karaktärsdrag än den etiskt riktiga handlingen i sig själv. 

Frågan blir inte främst etiska principer, värden och normer utan personligheten, man bör ha en god 

vilja när man handlar.   

Enligt dygder så bidrar uppfostran, umgänge, erfarenheter och vanor samt socialmiljö till att skapa 

samt forma ”natur” för människan. Denna natur ser olika ut hos människor, det som är naturligt för en 

person är onaturligt för en annan. Detta ger en förklaring till varför människor gör som de gör och hur 

människan förhåller sig till sina medmänniskor (s. 26) 

Utifrån det aristoteliska synsättet fick en dygd en mening som en sammanfattning av människans 

inre som påverkar hur människan handlar eller reagerar på ett visst sätt. Detta sker beroende på hur 

människans karaktär utformas, vanor samt förebilder som människan har i sin omgivning. Dygder har 

inget fast innehåll utan innehållet ändras över tid beroende på utvecklingen som sker i samhället samt 

sociala sammanhang. Det som ansågs vara en dygd eller visa att en person besatt en viss egenskap av 

dygd förändras, till exempel mod. På Aristoteles tid visade man mod i krig och genom att utföra 

heroiska och modiga handlingar på slagfälten. I dagens samhälle är mod förknippat med att stå för sin 

åsikt och handla efter sina övertygelser. Under antiken var dygd en lära/kunskap om vad inom 
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människan som skulle utvecklas så att hon blev god medan idag vill fler att dygd ska framhållas som 

ett angeläget etiskt begrepp. 

Tre aspekter på dygd: 

1. Dygder är dispositionella: människan föds inte med dygder utan med en förmåga att förvärva 

dem. Vanor utvecklar dygden samt utrycker på vilket sätt människan har valt att bli. Genom 

att träna sig i dygd så blir människan disponerad att handla på ett visst sätt. 

2. Dygdens affektiva aspekt: dygden har en korrektiv funktion för känslor och består i vilja eller 

styrkan att sätta sig över dessa.  

3. Dygdens intellektuella aspekt: detta omfattar att inlärandet av en skicklighet är en modell för 

inlärning av dygden. Den som vill lära sig någonting börjar med att inhämta vad som skall 

göras genom att kopiera sina föräldrar.  

 

Konskevensetik och Dygdetiken står i kontrast till varandra då dygdetiken fokuserar på individen 

och dennes karaktärsdrag medan konsekvensetiken lägger fokus på själva handlingen och dess 

konsekvenser. På så sätt får båda etikteorierna relevans för studien då det kan komplettera varandra i 

förståelsen av de dilemman biståndshandläggarna har att hantera i sin yrkesroll.  

Vi har valt teorier ur både ett inhemskt perspektiv men även internationellt framtagna teorier. De 

teorier som kommer ur svenska sammanhang är främst etiska teorier men de har relevans i ett större 

perspektiv då etiska dilemman är internationella problem. Vi vill med dessa skapa en förståelse för 

våra resultat ur flera synvinklar.  
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5. Resultat 

I detta kapitel presenterar vi resultatet från våra sex intervjuer med biståndshandläggare. Resultatet 

kommer att presenteras i fyra olika huvudteman. Svårigheter och dess påverkan på yrkesrollen, Tid 

och stress som en produkt av andra svårigheter, Personlig utveckling och utveckling av 

yrkesidentiteten och Stödresurser. Vi har vidare tematiserat underteman i tre av dessa. Personlig 

utveckling och utveckling av yrkesidentiteten, har inga underteman. Utifrån dem anser vi att vi har 

material som kan besvara våra frågeställningar och nå uppsatsens syfte. Syftet är: att få förståelse om 

biståndshandläggarnas yrkesroll inom äldreomsorgen. Vi vill utifrån detta fördjupa oss i de svårigheter 

som kan uppstå under handläggningsprocessen och vilka stödresurser som finns tillgängliga. 

Frågeställningarna är: Vilka dilemman stöter biståndshandläggarna på? Vilka erfarenheter har 

biståndshandläggarna av dilemman? Hur hanteras dessa dilemman av biståndshandläggarna? Vi 

kommer att börja med att presentera respondenternas beskrivningar av sin yrkesroll samt vad de anser 

är roligast med arbetet.  

Alla sex respondenter i studien arbetar som biståndshandläggare inom äldreomsorgen i två 

kommuner i Stockholms län. De var alla kvinnliga respondenter och hade socionomexamen eller 

motsvarande utbildning inom socialt arbete.  Deras arbetslivserfarenhet som biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen varierade mellan två och sjutton år. Vi har valt att inte presentera respondenterna 

närmare eller vilken respondent som säger vad i resultatet då detta inte har relevans för uppsatsen. Den 

enskildes berättelse låter vi i uppsatsen bli en del av den större bilden, helheten.  

5.1 Beskrivningar av yrkesrollen  

Våra respondenter anger att de arbetar inom äldreomsorgen och har arbetsuppgifter att bedöma äldres 

behov av insatser. En beskriver att som biståndshandläggare ska hon även se till att de äldre har en 

skälig levnadsnivå. Arbetsuppgifterna beskrivs olika av respektive biståndshandläggare. Flertalet av 

respondenterna betonar bedömningen av äldres behov som en arbetsuppgift, och andra betonar att man 

ska tillgodose den äldres behov. Detta visas i följande två citat; ”Som biståndshandläggare är ju vi till 

för att kunden ska klara sig…”, ”Jag är biståndshandläggare inom äldreomsorgen mina 

arbetsuppgifter är bedöma äldre personers behov av insatser av olika slag”. 

Det lyftes även att yrkesrollen innehåller myndighetsutövning. När biståndshandläggarna beskrev 

yrkesrollen hänvisade en del till lagar, regler och riktlinjer. Även hembesöken hade stor betydelse, 

detta moment nämndes i samtliga intervjuer; ”Då gör vi hembesök oftast”, ”Så det vi gör är att gå 

hem till folk…”, ”vi går på hembesök…”, ”man bokar ett hembesök…”. Att utreda och fatta beslut var 

även arbetsuppgifter som framkom under intervjuerna.  

Att träffa människor uppgav alla som det roligaste med arbetet. Mest positivt var möten och samtal 

med de äldre.  Några nämnde att även kontakten med de anhöriga var trevligt. En del tyckte att 

samverkan med utförare och andra professionella gav positiva upplevelser, andra nämner möten med 
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äldre som positiva genom de livsöden och berättelser de fick ta del av. Någon lyfte tacksamheten från 

de äldre eller att få ge dem en bättre vardag som positiv motivation. ”Det roliga är människor man 

träffar, de glada äldre, anhöriga också. ” 

5.2 Svårigheter och dess påverkan på yrkesrollen 

5.2.1 Organisationen och strukturella förutsättningar 

”Vi inte har makten att göra det vi vill ibland som behövs på grund av lagarna”. Så uttryckte en 

respondent sig som tyckte att lagarna var ett hinder i arbetet. Flera stycken tog upp en skälig 

levnadsnivå i relation till lagen som ett hinder i arbetet och menar att den är restriktivare än de skulle 

vilja. En menar att socialtjänstlagens skälig levnadsnivå inte går ihop med paragrafen som handlar om 

äldreomsorgen, att det blir två olika besked i samma lag.  

En av respondenterna tar upp den rättvisa bedömningen och att man bedömer utifrån var och ens 

behov. Respondenten menar att rättvisa är att se det som fattas personen och att äldreomsorgen ska 

kliva in där för att uppfylla behovet. Detta menar respondenten är krångligt i det fall där dennes 

värdering av skälig levnadsnivå inte är densamma som förhållningsordern ovanifrån. Det kan aldrig bli 

hundra procent lika bedömningar mellan olika biståndshandläggare anser en biståndshandläggare och 

även att man får tänka på vad man kan påverka och inte. ”Det gäller att kalibrera sin professionella 

vågskål så att man bedömer lika”. Som biståndshandläggare behöver man vara uppdaterad kring 

gällande lagar och hur man fattar beslut. Kommunerna har rutiner och en handläggare ansåg att det var 

ett stöd i bedömningsprocessen. Flera respondenter lyfte vikten av att göra rätt bedömning och också 

att man kunde se tillbaka till tidigare liknande fall. Det nämndes även i intervjuerna att man som 

biståndshandläggare arbetar med myndighetsutövning och att man måste förhålla sig till lagarna, 

riktlinjer och fatta korrekta beslut. ”Så det är en fin linje och ibland måste man vara hård och ibland 

snäll.”  

Relationen mellan budget och de äldres behov upplever fler av respondenterna som ett dilemma. 

När man känner att man inte har tömt alla möjligheter att tillgodose behovet hemma även om den äldre 

skulle må bra och vill bo med andra så ger man avslag på grund av ekonomiska skäl. Man gör en 

prioritering. En respondent uttryckte sig som följande; 

Men det är väl det här med budget kontra behovet. Sen måste jag säga att jag tycker någonstans, 

faktiskt ändå jag kan känna så att även om man i bedömning situationen så bör man alltid ha en viss 

restriktivitet så tycker jag ändå att när en person har ett behov. Det är inte så att man inte tillgodoser, 

man kan aldrig komma ifrån det. Men man har ändå det här med sig det ekonomiska tänket. 

Kanske framför allt sådan mer kostsamma situationer som boende, att man kan ha behov på olika sätt. 

Psykiska eller fysiska förstås, sociala behov av att få bo med andra. Men hur det nu än är även om man 

nu skulle vilja bevilja alla som vill flytta, det måste finnas en reglering, det går ju inte annars. Men visst 

är det situationer där man känner att den här personen inte har uttömt alla möjligheter. Man har inte 

uttömt alla möjligheter att tillgodose behovet hemma. Men personen skulle nog ändå må bra av att bo 

med andra och så, men av ekonomiska skäll eller, man måste ha en prioritering. Ja det är väl det.  
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Respondenten lyfte att man kan ha behov av olika slag, psykiska, fysiska eller sociala. En annan 

respondent angav ”Vara en del i ett budgetansvar samtidigt som det finns behov som ska tillgodoses, 

det är ju ett dilemma”. 

Exempel på en svårighet är situationer där man är tvungen att ge avslag på ansökan om annat 

boende. Biståndshandläggare har gjort utredningen och har inte samma åsikt som chefen som fattar det 

slutgiltiga beslutet. Biståndshandläggaren måste dock framföra beskedet till den äldre.  

Jag tycker att det är besvärligt när man ska meddela ett avslag där man själv egentligen inte är överens 

med det beslutet… det är bekymmersamt. Det händer väldigt sällan, rent generellt så är det i de flesta 

fall bifall. Men det händer ju att jag avslår. I de flesta fall är folk, förklarar man så förstår de.     

Avsaknad av telefontid gör, menar en respondent, att man blir ineffektiv och störd när man skriver 

sina utredningar. Telefonen ringer hela tiden och avbryter vilket påverkar att man blir stressad och inte 

hinner med. Respondenten menar att det också kan bli förvirrande för de äldre då de inte vet när de 

kan nå biståndshandläggarna. Som biståndshandläggare har man ansvar för uppföljningar av beslut 

och dessutom kan det komma oförutsedda ärenden eller ske förändringar som läggs på de befintliga 

arbetsuppgifterna. Att det inte går att planera dagen alltid då det kan komma oförutsedda ärenden och 

händelser gör att det kan bli stressigt och svårt att hinna med. ”Då får man tänka att man inte kan 

göra mer än vad man kan.” Biståndshandläggarna anger att de känner ett ansvar att hinna med så att 

det inte ska drabba de äldre till exempel:  

… då kommer folk hem och de behöver hjälp snabbt och det är inte alltid vi hinner med, så det kan vara 

lite så också. Det kan ju bli dels så när vi möter den här frustrationen när folk känner att de inte klarar 

sig, dem behöver mer hjälp. Så att det blir mycket mer jobb och då hinner vi inte att gå på hembesök 

utan då får vi ta på telefon och skriva och skicka, så att det blir lite mer jobb. 

 

5.2.2 Äldres tillstånd såsom kognitiva nedsättningar och/eller missbruk  

En svårighet som tillhör biståndsbedömningen är att man automatiskt tillhör äldreomsorgen när man 

har fyllt 65 år. Insatser för psykiska problem och missbruk finns inte att tillgå genom äldreomsorgen 

och detta gör att de äldre kan falla mellan stolarna och det blir svårare för de äldre att få den hjälp de 

behöver. Detta beror på otydliga roller och ansvarsområden mellan myndigheterna. 

Vissa ärenden kräver mer tid och engagemang, att motivera en äldre person att ta emot insatser. 

När denne har ett stort behov av hjälp men bristande insikt på grund av psykisk sjukdom, 

demensdiagnos eller missbruk. Detta gör att denne inte ansöker om hjälp som biståndshandläggarna, 

anhöriga och andra i den äldres närhet anser att den behöver. Detta togs upp i flera intervjuer. Sådana 

situationer beskrev flertalet biståndshandläggare krävde mer tid, motivering samt övertalnings arbete 

med den äldre för att kunna sätta in insatser. Svåra ärenden tar mycket tid, exempelvis att motivera 

äldre som inte vill ta emot hjälp. Ofta hänger det ihop med mentala nedsättningar, som exempelvis 

demens. En annan svårighet som framkom i samband med de äldres tillstånd var otrygghet vid 

hembesök, som visas i följande citat: 
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Äldre med demenssjukdom som jagar ut med käpp eller låser in en eller sådana 

saker, det är ett dilemma som kan uppstå. Vi jobbar med allt i princip ensamma, vi 

går ensamma på hembesök det är bara om vi vet innan att här kanske inte så lämpligt 

då plockar vi med oss en kollega men när vi går på ett nytt hembesök vet vi aldrig i 

princip det beror på vad man får för information innan men det kan hända vad som 

helst. det är på gång att vi ska få ett larm som man kan ta på sig när man går på 

hembesök där man vet att det kan vara något, men det är också när man vet det 

borde vara så att man faktiskt alltid har larm att det finns till alla. (ref) 

En respondent sa att man plockar med sig en kollega om man vet att en person är oförutsägbar och 

man kanske kan hamna i obehagliga eller farliga situationer. Hon menade att det är bara om man vet 

detta innan, vilket man inte alltid gör på nybesök. Samma respondent menade att alla 

biståndshandläggare borde vara utrustade med larm när man går ensam på hembesök av trygghetsskäl. 

Den upplevda känslan av trygghet i arbetet påverkas av om man går själv eller med en kollega. Samma 

respondent sa även att det ändå brukade lösa sig;   

Det går ofta väldigt bra men om man är lugn och tålmodig att lyssna och inte går i taket själv så brukar 

det lösa sig. Är det någon som har psykisk ohälsa eller eventuellt missbruk då kan man inte alltid…   

5.2.3 Kontakten med anhöriga  

Kontakten med anhöriga angavs som en svårighet av flera orsaker. De anhöriga kunde vara 

frustrerade, arga, och själva ha psykiska problem och mentala nedsättningar, två respondenter angav 

som följer i citaten;  

Jag har ärenden som är knepiga där anhöriga inte mår bra psykiskt sjuka, personen själv, allihopa, där 

en hel familj har schizofreni. 

Sonen var med men han har någon slags kognitivsvikt han också så att det är en ganska svår situation 

för dem. Sen vid andra hembesöket, så var det en anhörig där som egentligen inte vill förstå vilken 

situation de egentligen är i. 

Samtal med krävande anhöriga tar mycket tid, och påverkar biståndshandläggarnas psykiskt negativt, 

de beskriver svårigheter att komma framåt i sådana ärenden. Detta illustreras av följande citat som 

sades i samband med en följdfråga från intervjuaren om hur detta påverkade arbetet; 

Ja det gör ju, att man fokuserar mycket på det, alltså om det finns ett problem så lägger man mycket 

energi, man lägger tid. Och för att kunna lösa det så småningom, eller kanske få in en insats till den som 

inte själv vill ansöka 

Samt detta citat;  
 

Ja, asså dessa samtal till de anhöriga som är arga och frustrerade och är jättekonstiga. De kan man få 

lite ont i magen av när man ser att de har ringt. När de pratar in ett meddelande där de säger -ring upp 

mig. så tänker jag -aa vad är det nu då. Det kan vara lite jobbigt faktiskt.  

 

Respondenten menar att sådana situationer, som illustreras i citatet ovan, kan påverka mycket. De tar 

på energin och biståndshandläggaren tappar motivationen. När anhöriga ställer orimliga krav får man 
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vara tydlig med vad biståndshandläggarens yrkesroll egentligen innefattar, menar en respondent.  En 

annan menar att har man raka tydliga ramar med de anhöriga blir samtalen konstruktiva.  

Utifrån intervjuerna framkom att anhöriga med psykiska problem kunde orsaka problem som 

påverkade utredningen. Exempelvis svårigheter att kommunicera. Den anhörige kunde inte förstå 

biståndshandläggarens information, utan kände sig frustrerad och otrygg i kontakten med 

biståndshandläggaren. Det fanns situationer där en äldre person hade hjälpbehov som var större än vad 

de anhöriga ansåg. Svårigheten för en biståndshandläggare blev att medla och få alla att komma 

överens om en bra lösning. Detta illustreras av följande tre citat;  

 

Sen kan det vara svårt när det finns anhöriga som vill väldigt väl, men som kanske ser en sida av sin 

mamma, eller pappa, eller släkting. Och kanske är väldigt orolig och ser att det finns ett väldigt stort 

behov medan jag som professionell kan se att det här går relativt bra med hemtjänst hemma och man 

kan göra olika insatser. Så att där finns det olika viljor från olika personer och då kan det bli svårt att 

försöka medla... 

  

På mitt område är det angående de anhöriga som kan vara väldigt krävande och svårt att samarbeta 

med. Konflikter mellan anhöriga och kunden samt mellan mig, anhöriga och kunden för att kunna få 

allt att fungera 

 

Det är ju när anhöriga till en äldre person har en uppfattning om vad som är bäst för honom eller henne 

medan den enskilde själv inte tycker likadant… 

 

Svårigheterna med anhörigas viljor kunde vara flera. Som visas i citaten ovan har de ibland en annan 

åsikt än biståndshandläggaren. Den anhöriga upplevs krävande på grund av sin oro eller har en annan 

åsikt än vad den äldre själv har om sitt behov. Det kan vara svårt att hantera och bemöta påstridiga 

anhöriga som går till personangrepp. ”Ja, asså dessa samtal till de anhöriga som är arga och 

frustrerade...”.  

En respondent angav att anhöriga kunde lägga över skulden på hemtjänsten och 

biståndshandläggarna. Respondenten ansåg att det var ett sätt för de anhöriga att hantera sitt dåliga 

samvete för att de inte kunde ta hand om sina äldre. Att bemöta detta på ett professionellt sätt oavsett 

hur man själv mår, angavs som en svårighet. ”Tycker att man ska vara allt möjligt och inte bara 

biståndshandläggare utan sjukvård, hjälpmedel och allt annat.”. Biståndshandläggaren upplevde att 

fler tror att de har mer makt än vad rollen innebär, att de kan fatta beslut om vad som helst och att de 

kan bestämma mer än de har delegation på. ”Jag tror att mitt yrke det är så många som har så mycket 

idéer och fasta åsikter om vad vi gör och inte ska göra, vad ska vi bestämma om och inte bestämma 

om alltså det är helt otroligt”. I situationer där biståndshandläggare har berättat att de inte har 

möjlighet att ta beslut har de hamnat i jobbiga diskussioner. En respondent angav att de möter 

anhöriga med förutfattade meningar, att dessa kommer till möten med åsikten ”nu ska vi ta striden”.  
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Många som man träffar har hört talas om biståndshandläggare, det kan vara anhöriga, det kan vara 

personer inom sjukvården, har ofta en förutfattad bild eller mening om det blir tufft det här mötet, nu 

ska vi gå in i det här och ta striden.  

De finns anhöriga som tycker att en biståndshandläggare inte engagerar sig tillräckligt vilket resulterar 

i att vad än en biståndshandläggare gör så blir det inte bra. ”även anhöriga som ofta förtvivlade och 

tycker att jag gör ingenting vad än jag gör så blir det tokigt”. Den traditionella bilden av 

biståndshandläggare kan ge upphov till en förutfattad mening om att mötet med biståndshandläggaren 

blir svårt och man måste hävda sig mot dem för att få hjälp. De kan  av de anhöriga anses vara alltför 

restriktiva i sina beviljanden. En respondent menar att man hamnar i ett dåligt utgångsläge och att det 

blir tråkigt för hela yrkesgruppen att få ett sådant bemötande gång på gång. ”så att det tror jag 

dilemman i yrkesrollen kan hänga ihop med yrkesidentiteten, framför allt för personer som inte vet, att 

dom får en uppfattning om att, biståndshandläggarna dem är restriktiva. Det är ju tråkigt kan jag 

tycka…”. Men respondenten menar också att denna bild försvinner efter det första mötet om man får 

en bra relation;  

Det ända man kan göra är ju att, efter ett tag när man suttit, när man känner att man fått ett bra 

bemötande och man kan diskutera så brukar inte den bilden leva kvar. Så att det går ju att råda bor på 

det men sen är ju det lite tråkigt för yrkesgruppen.  

En respondent upplever sig inte passa in i den traditionella bilden av en biståndshandläggare utan 

beskriver sig som följer; ” Speciellt på nybesök blir många personer förvånade när man kommer som 

ung tjej och jobbar med gamlingar och är lättsam. De förställer sig något helt annat än det man 

kommer och är.” 

Det kan vara svårt att bedöma vad en äldre person har för hjälpbehov. En biståndshandläggare har 

inte all kunskap som innefattar den äldres behov av exempelvis sjukgymnaster, arbetsterapeuter och 

läkare. Biståndshandläggare gör bedömningen utifrån den äldres berättelse av sina behov. ”Anhöriga 

som tycker en skälig levnadsnivå är lite väl god eller att den ska vara mer skälig och vill försöka få ut 

så mycket mer än det man kan bevilja” De anhöriga kräver således både mycket tid och mentalt 

engagemang av biståndshandläggarna. Kontakten med dessa påverkar arbetsrollen, då man måste 

förhålla sig till dem och bemöta dem på ett professionellt sätt.  

5.2.4 Samverkan med andra professioner 

I biståndshandläggarrollen kan man hamna i konflikt med olika aktörer som till exempel utförare av 

hemtjänst. De upplever att inget händer men som biståndshandläggare får man inte lämna ut 

information om vad som pågår mer än att säga ”att man gör vad man kan”. Det kan fungera väl när det 

gäller samverkan med sjukhus och utförare av hemtjänst eller andra enheter inom socialtjänsten. Det 

upplevs av biståndshandläggarna som ett problem med samverkan när en äldre person har psykiska 

problem, missbruk eller andra typer av sociala problem. När en person har fyllt 65 år är det 

äldreomsorgens ansvar att ta hand om den äldre oavsett vilket socialt problem det än handlar om.  



34 
 

En respondent upplevde att det stundtals kunde allmänt osakligt pratas om beslut som gäller 

hemtjänst-insatser, hemtjänstpersonalen är stressad och upplever att det beviljas för lite tid,  

Det är lite svårt för jag upplever också att hemtjänstpersonal säger till kunden att vi inte har tillräckligt 

med tid vi är så stressade och man kan känna på att man jobbar på att försöka få det där bättre, men det 

är svårt att komma ur det där. 

En del respondenter gav exempel på en sådan situation och förklaring till vad som avgör tiden som 

brukaren beviljas:  

Om jag kommer på ett hembesök till en person som ansöker om vissa saker, kanske ansöker om hjälp 

att handla ett par gånger i veckan, tvätt och städ. Så är en del det att vi får gå in i ett system och fylla i 

insatsen hur ofta den är, så finns det som ett spann med tid. Som räknas för varje insats. Vi betalar till 

hemtjänsten en viss summa pengar per timme helt enkelt. På så sätt genererar insatsen en viss tid som 

ger en ersättning till hemtjänst. 

En respondent reflekterade även ur hemtjänstpersonalens perspektiv; 

Jag tänker även som hemtjänstpersonal som då har en stressig arbetssituation även där kan det bli lite 

att biståndshandläggarna förstår inte och de tror att vi kan utföra det här på en jättekort tid, man kan ses 

som en motpol, snarare än en samarbetspartner båda av anhöriga och sjukvård 

Det blir ett dilemma när sjukhuspersonalen har en uppfattning om vad en äldre behöver och har delgett 

detta till densamma. Biståndshandläggaren får ett sämre utgångsläge för sitt bedömningsarbete då 

personen redan ”vet” vad den ska ansöka om. Exempelvis när sjuksköterskan eller annan vårdpersonal 

tycker att den äldre behöver ett annat boende, medan biståndshandläggaren bedömmer att man kan 

tillgodose behovet hemma. En respondent säger att detta orsakar att man som biståndshandläggare 

tyvärr måste komma med ett negativt besked till den äldre. I situationer där biståndshandläggare har 

berättat att de inte kan fatta de besluten har de hamnat i jobbiga diskussioner. Dessa diskussioner kan 

ske med anhöriga, men också med andra huvudmän såsom landstinget, detta har respondenter upplevt 

och angett som svårt.   

Fler respondenter tog upp att sjukhusen inte skickar kallelser för vårdplanering till 

biståndshandläggarna. Istället skickas de äldre hem utan den hjälp som de behöver. På sjukhusen 

händer det att man säger till de äldre att man kallar till vårdplanering i hemmet. De förstår inte att 

biståndshandläggarna inte har möjlighet att sätta in akuta insatser. Förståelsen från sjukhusen, att det 

kan ta mellan 2-3 veckor innan den äldre får hjälp, finns inte. Det uppstår problem i samarbetet när 

sjuksköterskor ringer till biståndshandläggaren med besked att en person skrivs ut omgående och den 

behöver dessa hjälpinsatser när den kommer hem. De motiverar detta med att de har platsbrist på 

sjukhusen och ekonomiska skäl. Då frångår man den officiella proceduren och avtalet mellan sjukhus 

och biståndskansliet. Detta skapar svårigheter i samarbetet och merarbete för biståndshandläggarna. 

Bekymret är ju det att vissa läkare inte vet eller låter bli att kalla till vårdplanering, det händer lite för 

ofta och sen så står man med ett samtal kanske på en fredag; nu har jag kommit hem jag behöver hjälp. 

Men vi kan inte sätta in hjälp bara så där, måste göra en bedömning. Men vi gör ju nödlösningar mellan 

varven men det är ju inte någon akutverksamhet på det sättet”.  
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5.3 Personlig utveckling och utveckling av yrkesidentiteten   

Flera respondenter pratade om vikten av att utveckla sin självinsikt och bli självmedveten samt att 

kunna utvärdera sig själv för att kunna nå andra människor. ”Försöka sära på sak och känslor så att 

man inte blandar ihop och tittar sakligt vad det är för kriterier och behov och vad är som gör att jag 

känner som jag gör i det här mötet”. I relation med brukarna är det viktigt att ha självkännedom och 

söka orsak till varför man reagerar på en person man möter. Det kan bero på såväl personliga skäl eller 

tidigare erfarenheter, ” Man får ha självkännedom, bör man ju skaffa sig”. Det är viktigt att man som 

biståndshandläggare jobbar på sina tveksamheter och osäkerheter, att man tänker efter i situationer där 

man inte känner sig säker på sin roll som biståndshandläggare. En respondent sa även att man måste 

”komma överens med sig själv” och acceptera andras syn på vad som är viktigt i livet.  

En del av yrkesidentiteten som kom upp i flera intervjuer var bemötandet av arga och frustrerade 

brukare och anhöriga, att lära sig att bemöta det och att inte låta det påverka arbetet för mycket. Flera 

respondenter menade att det var viktigt att sätta upp klara gränser för vad biståndshandläggarollen 

innefattar. Vissa anhöriga tror att biståndshandläggaren kan göra mer än vad de har delegation på. 

’’Det gör ju på ett sätt att jag blir ganska säker på min yrkesroll att det kan jag göra och det kan jag 

inte göra.”. En respondent menade att om man inte kan tillgodose ett behov på ett visst sätt ska man 

försöka tillgodose det på ett annat. Hon menade att detta inte påverkade arbetet negativt utan 

upplevdes som en utmaning. Att förmedla avslag till äldre är svårt. Det är viktigt hur man förmedlar 

det. Även om man ger avslag betyder det inte att man inte kommer tillgodose behovet på annat sätt 

eller att man inte bryr sig om de äldre. En respondent sa att denne försökte hitta ett sätt att bli tackad 

för hjälpen istället för att brukare och anhöriga blev arga vid besked om avslag.  

Svårigheter i yrkesrollen blir mindre och mindre ju längre man jobbar”. Så utryckte sig en 

respondent. Respondenten pratade också om man lär sig hela tiden, kontinuerligt skaffar man sig 

kunskaper om människor, relationer och sig själv.  

Biståndshandläggare är en myndighetsperson och en respondent sa i intervjun att denna försökte 

lätta upp stämningen och skapa en trevlig relation med kunderna samt försökte anpassa sitt beteende 

till deras. ’’Jag är alltid personlig men inte privat.’’. En annan respondent anger att det är viktigt att 

man inte tappar den professionella rollen, samtidigt som man anpassar sig till de situationer som 

uppstår.   

 

Man måste hålla sig professionell i alla ärenden. Man måste få känna av vid varje situation och veta hur 

man ska uppehålla sig. Ibland får man ta i hårdhandskarna tyvärr, man måste hålla sig professionell och 

ta den hårda vägen.  
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Att inte ta på sig mer än vad man klarar, till exempel när man delar ut ärenden från samordnare lyfte 

en respondent i sin intervju. 

 

Det börjar landa hos folk att man inte är dålig på sitt jobb om man lämnar ifrån sig snarare så att man är 

ganska klok om jag inser att jag inte ska köra slut på mig utan då kan jag hålla mig...  

 

Relationen i gruppen påverkar hur öppen man kan vara med sina egna privata upplevelser och känslor 

menade en respondent ” När man känner sig trygg i gruppen då kan man våga blotta sig, det krävs för 

att kunna utveckla sig och våga ta upp saker som man gjort tokigt oftast går det att räta upp skeppet”. 

Respondenten menade även att detta var en viktig del i att utveckla sig själv som biståndshandläggare. 

 

5.4 Tid och stress som produkt av andra svårigheter  

Fler av respondenterna nämnde tidsbristen som aspekt. Att fatta beslut snabbt trots att man skulle 

behöva utreda vidare. De nämnde även aspekten som har lyfts i tidigare avsnitt om äldres tillstånd, att 

det tar lång tid att få kontakt och motivera den äldre att ansöka om insats vilket kan kräva fler besök 

och kontakt. ”Det tar tid, man behöver få en kontakt för att överhuvud taget lyckas övertala till någon 

form av insats” En del av jobbet är samtal med de äldre och att skapa en relation. Detta tar tid och det 

är svårt att avgränsa och begränsa den tiden det får ta.  

Mitt dilemma är att jag tycker att det är jättespännande vad folk har gjort, vad de sysslar med i tillvaron, 

det är en liten del i det här jobbet, det är inte huvuddelen men jag tycker jättespännande att höra så jag 

får begränsa mig lite grann när jag går hem så att inte tar upp så jättemycket tid. 

 
När personer behöver mer hjälp och biståndshandläggarna inte hinner med skapas frustration. Detta 

kan exempelvis ske på grund av att sjukhusen skriver ut utan att ha vårdplanering först. Det skapar en 

tidsbrist i form av merjobb och blir en stressfaktor för biståndshandläggarna. En respondent menade 

att det kan vara bra för biståndshandläggarna att inte hinna med då det skulle kunna användas för att 

visa hur stor arbetsbelastningen är. Det hjälper inte arbetsgruppen att ta på sig jobb som man 

egentligen inte hinner, respondenten lyfter att det inte betyder att man är dålig på sitt jobb, utan snarare 

tvärtom. Man är klok som inser sina begränsningar och det vinner man själv och arbetsgruppen på i 

längden.  

 Att utvärdera sig själv och sära på sak och känslor kan vara svårt på grund av den tidsbrist 

biståndshandläggarna känner. Man behöver tid för att reflektera över sina känslor och vad som hänt 

under mötet, ”den tiden har man inte alltid”.  

Att det inte alltid går att planera dagen då det kan komma oförutsedda ärenden och händelser gör 

att det kan bli stressigt och svårt att hinna med. ”Då får man tänka att man inte kan göra mer än vad 



37 
 

man kan.”. Det ansvar biståndshandläggarna känner gör att de stressar för att hinna med och gör att en 

del går in i väggen. Stressen påverkar hälsan både psykisk och fysiskt.   

Biståndshandläggarna anger att de känner ett ansvar att hinna med så att det inte ska drabba de äldre 

till exempel:  

… då kommer folk hem och de behöver hjälp snabbt och det är inte alltid vi hinner med, så det kan vara 

lite så också. Det kan ju bli dels så när vi möter den här frustrationen när folk känner att de inte klarar 

sig, dom behöver mer hjälp. Så att det blir mycket mer jobb och då hinner vi inte att gå på hembesök 

utan då får vi ta på telefon och skriva och skicka, så att det blir lite mer jobb. 

 

Vissa ärenden kräver mer tid och engagemang, vilket gör att andra ärenden blir liggande och detta i sig 

skapar stress. Svåra ärenden tar mycket tid, exempelvis att motivera äldre som inte vill ta emot hjälp. 

Ofta hänger det ihop med mentala nedsättningar, som exempelvis demens. Även samtal med krävande 

anhöriga tar mycket tid. 

5.5. Stödresurser 

5.5.1 Det kollegiala  

Alla respondenter angav att de hade stöd av kollegorna. En öppen miljö i arbetet där kan man gå till 

varandra och få stöd, bolla ärenden eller bara för att ventilera. ”Men sen är det ju alltid trevligt och 

berikande att få andra infallsvinklar på det med det är ingenting sådant jag saknar egentligen heller”. 

Till exempel inför hembesök, efter svåra samtal eller för att få råd om hur man ska göra, hur man 

ska tänka och vad som är viktigt. En respondent menade att detta stöd var viktigare än 

ärendedragningar och handledning.  

Sen har vi också väldigt bra stämning på arbetsplatsen. Så är det något jobbigt, haft ett jobbigt samtal 

eller ett krångligt ärende kan jag bara springa in till vilken kollega som helst eftersom alla dörrar är 

alltid öppna. Bara för att ventilera och prata av sig. Vilket kan behövas många gånger…. Bättre att prata 

av sig än att hålla det inom sig.  

 

Relationen i gruppen påverkar hur öppen man kan vara med sina egna privata upplevelser och känslor 

menade en respondent ” När man känner sig trygg i gruppen då kan man våga blotta sig, det krävs för 

att kunna utveckla sig och våga ta upp saker som man gjort tokigt oftast går det att räta upp skeppet”. 

Respondenten menade att detta var en viktig del i att utveckla sig själv som biståndshandläggare. 

Alla respondenter angav att kollegiemöten en gång i veckan med chefen och enhetschefen var 

givande och ett stöd i arbetet. Där kunde man diskutera svåra ärenden och få stöd. ”En bra chef ställer 

upp och fixar saker, och underlättar vårt arbete. Också att man kommer framåt i arbetet.”. En väldigt 

tillgänglig chef som ställer upp närsomhelst och är lätt att tala med när man behöver råd eller en åsikt 

underlättar arbetet mycket angav en respondent. Denna hade tidigare haft en chef som inte hade de 

egenskaperna. En annan nämnde att det fanns ett schema till kollegiemötet där var och en tog med sig 
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utredningar som man hade skrivit och det gjordes en genomgång med feedback på utredningen. Flera 

respondenter tog upp att man på kollegiemöten hade utrymme att ta upp frågor och ärenden i gruppen 

samt ärendedragning där det gick att ta upp saker som biståndshandläggarna inte har delegation på.  

Ärendedragningar en gång i veckan, boendeärenden dras två gånger i veckan... Jag tycker det är bra att 

vänta till ärendedragning och ta upp sådana saker för då blir det ringar på vattnet i hela gruppen då blir 

man mer likvärdig i sina bedömningar. 

 

En samordnare i gruppen angavs som stöd, där biståndshandläggarna kunde lämna över ärenden som 

de inte hinner med. Då delade i sin tur samordnaren ut dessa ärenden under kollegiemötena till andra i 

gruppen som hade utrymme.  

Men då gäller det ju att man inte säger ja om man faktiskt inte har tid det är ju också sådan här grej man 

får hela tiden jobba på att tänka det hjälper inte någon annan att jag säger att jag kan ta det när jag 

egentligen inte har tid. Det är inte så att jag är dålig, för man vet aldrig… och det är bra om det visar sig 

att vi faktiskt inte hinner för då kommer det visa på hur arbetsbelastningen faktiskt är, så det är en bra 

grej. det börjar landa hos folk att man inte är dålig på sitt jobb om man lämnar ifrån sig snarare så att 

man är ganska klok om jag inser att jag inte ska köra slut på mig utan då kan jag hålla mig… 

När man måste delge beslut som går emot ens egen vilja, så hanterade en respondent det genom att gå 

in till chefen och diskutera ärendet och på det gemensamma fikat med kollegorna så kunde 

respondenten ventilera eller ”gnälla”. ”det är gratis att gnälla”. 

5.5.2 Handledning  

De flesta respondenterna tog upp handledning som ett stöd i arbetet. Där kunde de få rådgivning om 

hur man kan hantera ett ärende. Det lyftes även att man kunde utveckla sig själv i handledning samt de 

tyckte att det var ett stöd i arbetet. Där kunde de föra djupare diskussioner om sina tankar. En av 

respondenterna angav att man även kunde ta upp olika teman som hälsa och stress. En annan 

respondent lyfte det givande i att ha en utomstående att prata med.” jag gillar handledning det ska de 

aldrig plocka bort”. 

En respondent tyckte att utifrån handledning får man den bekräftelse som man behöver. 

Respondenten angav att man med hjälp av handledning kunde ta reda på hur man ska gå vidare i 

ärenden, om man som biståndshandläggare upplever att man hanterat ett ärende ”galet”. Reflektion 

och diskussion av ärenden angav flera respondenter som en del av arbetet.  
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6. Analys 

Syftet med vår studie har varit att få förståelse för biståndshandläggarnas yrkesroll inom 

äldreomsorgen, vad som innefattas i denna och de svårigheter som kan uppstå. De direkta 

forskningsfrågorna var; Vilka olika slags dilemman stöter biståndshandläggarna på? Hur ser 

biståndshandläggarna på dessa dilemman? Hur hanteras dessa dilemman av biståndshandläggarna? 

Vi tänker söka en djupare förståelse av våra resultat med hjälp av Lipskys Gräsrotsbyråkratsteori, 

Dygdetik och Konsekvensetik. Vi kommer även använda oss av teoribegreppen äkta- och 

skendilemma för att förstå de olika svårigheter som framkommit i resultatet.  

6.1 Svårigheter och deras påverkan 

6.1.1 Organisationen och strukturella förutsättningar  

Lipsky (1980) tog upp att det sociala arbetet på gräsrotsnivå styrs av lagar samt grästrotsbyråkraters 

roll som utövare av politiska målsättningar. I Sverige är de politiska målsättningarna styrande genom 

de lagar som kontrollerar det sociala arbetet. Våra respondenter har beskrivit sig som 

myndighetsutövare, detta kan anses vara ett uttryck för Lipksys beskrivning av rollen. 

Respondenternas beskrivning av att lagarna begränsar deras arbete kan anses vara ett uttryck för den 

politiska styrning och målsättning som biståndshandläggarna befinner sig i. Detta påverkar och skapar 

konsekvenser för rollen som biståndshandläggare. De beskrev att de inte fick förståelse och att andra 

hade en förutfattad mening om dem som restriktiva, medan de kände att de endast följde lagarna. Att 

kunna fatta rätt bedömningar påverkades av att man måste hålla sig uppdaterad kring lagar, riktlinjer 

och regler. Flera respondenter pratade om detta i samband med sin vilja att göra ”rätt” bedömningar.   

Respondenterna uttryckte att de inte hade så mycket handlingsutrymme vilket beskrivs i både Lipskys 

teori, att gräsrotbyråkrater gärna förminskar sin makt, och i Anderssons (2004) studie där hon menar 

att biståndshandläggare gärna är ”socialtjänstrepresentanter”. 

Många av de dilemman som beskrevs faller under begreppet skendilemman. Både resursdilemman 

som handlade om organisationens ekonomiska förutsättningar framkom samt dilemman som handlade 

om kontakten med anhöriga, i vilka biståndshandläggarna beskrev det som svårt att hantera de olika 

viljorna. Dessa svårigheter anses vara skendilemman då de inte handlar om dilemman som rör 

maktförhållandet mellan den äldre och biståndshandläggaren.   

Flera andra svårigheter föll under begreppet äkta dilemma, där biståndshandläggarna kände att den 

äldre behövde hjälp men att den hjälpen var utöver skälig levnadsnivå. Ett flertal gånger handlade det 

om att biståndshandläggarnas personliga åsikt om vad äldre behöver stod i konflikt med vad 

densamma ansåg sig kunna bevilja utifrån sin yrkesroll.  

Utifrån aspekten rutiner på arbetsplatsen framkommer en åsikt om ineffektiv användning av tiden. 

En respondent upplevde avsaknad av telefontid som stressande för både sig själv men även för 

brukarna. Respondenten menade att det kunde orsaka förvirring för de äldre som inte kunde veta när 
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de kunde nå sin biståndshandläggare. Respondenten argumenterade konsekvensetiskt för att man 

skulle införa telefontider, det skulle ge positiva konsekvenser.  Även att biståndshandläggaren inte 

kunde planera dagen på grund av oförutsedda ärenden och händelser angavs som stressande faktorer i 

arbetet. Respondenten argumenterade utifrån den äldres perspektiv när de behöver mer hjälp och 

biståndshandläggaren inte har tid att hantera ärendet på en gång. Detta kan anses vara ett 

omsorgsmoraliskt argumenterande som presenteras i Dunér och Nordströms (2005) studie. Där menar 

de att rättvisemoralen används oftare än omsorgsmoralen inom organisationerna för att motivera sitt 

handlande.  

Argumentering för att ge avslag sker ibland utifrån den ekonomiska aspekten. Detta tas upp av 

både Andersson (2004) och Norman och Schön (2005). Även i våra intervjuer har en ekonomisk 

aspekt framkommit men inte lika dominerande som i nämnda studier. Flera av våra respondenter 

menade att man gjorde avslag på boenden om man inte hade uttömt alla möjligheter att tillgodose 

behoven hemma. Man försökte till största möjlighet att bevilja insatser i hemmet först, innan man 

ansåg att särskilt boende var ett alternativ. I likhet med Anderssons respondenter menar även en av 

våra respondenter att endast social gemensamhet och trygghet inte är tillräckligt för ett annat boende 

om de andra behoven kan tillgodoses på annat sätt hemma.  

Detta stämmer med det som Wörlén (2010) beskriver om kostnadseffektivitetsprincipen, att välja 

det alternativ som kostar minst och samtidigt tillgodose behovet. Men att inte nämna detta och 

framhålla brukarnas åsikter menar Wörlén (2010) kan vara ett uttryck för politiskt korrekta svar och att 

dess reella betydelse kan bli överskattad. Respondenter i vår studie nämner den ekonomiska delen i 

andra sammanhang än avslag på boende. Exempelvis menar en att man har en ny roll som kontrollant 

av hemtjänstens insatser, att kontrollera deras verksamhet och fakturor. Detta skulle kunna anses 

illustrera hur biståndshandläggarna uppfyller de politiska krav de har att upprätthålla sin budget. Det 

sociala arbetet är brukarorienterat då lagarna handlar om brukarnas rättigheter, men ekonomin som 

argument kan ses som en förskjutning till socialt konstruerade mål, till en mer marknadsorienterad 

verksamhet (Lipksy, 1980).  Det skulle kunna resoneras huruvida det kan ses som en förlängning av 

privatiseringen av äldreomsorgen och kundvalet. 

6.1.2 Äldres tillstånd och självbestämmande 

En svårighet som återkom i de flesta intervjuerna var när de äldres självbestämmande inte gick att 

förena med deras förmåga att se sitt eget hjälpbehov. Mycket av arbetstiden och energin användes till 

att motivera den äldre att söka den hjälp som ansågs behövas. Detta kan anses vara ett äkta dilemma då 

det handlar om den äldres självbestämmande kontra statens ansvar för äldres skäliga levnadsnivå och 

välbefinnande.  

Man kan även förstå detta ur ett konsekvensetiskt perspektiv, då biståndshandläggarna motiverar 

sina handlingar med konsekvenserna för den äldre om den inte får hjälp. Med hjälp av ett sådant 

perspektiv kan man tänka sig att biståndshandläggarna motiverar och övertalar den äldre till att söka 
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insatser den initialt inte var intresserad av. Detta dilemma tas upp i tidigare forskning av Dunér och 

Nordström (2003) där de refererar till Eliasson som diskuterar balansgången mellan att begå en 

underlåtenhetssynd genom att den äldre far illa och att kränka den äldres rätt till självbestämmande 

genom att ”tvinga” till insats. Man kan diskutera metoden att motivera, locka och övertala äldre med 

demens. Det kan resoneras kring om det är en kränkning av individen eller ett legitimt sätt att hantera 

en problematisk situation.  Processen blir längre i dessa ärenden och flera respondenter nämnde att det 

kunde påverka stressnivån i resten av arbetet då mindre tid blev över för resterande arbetsuppgifter. 

Utifrån ett konsekvensetiskt perspektiv får valet att lägga mycket tid på enskilda fall en negativ 

konsekvens för arbetsförhållandena i arbetet. Stress medför en risk att man slarvar i sitt arbete och 

ligger efter med beslut som påverkar andra äldre. Så den obesvarade frågan ur ett konsekvensetiskt 

perspektiv blir huruvida det är ett positivt eller negativt beslut att lägga mycket tid och energi på en 

enskild äldre. Konsekvensetik handlar mycket om hur man motiverar sina beslut med de möjliga 

konsekvenserna och väger dessa gentemot varandra. I resultaten av studien framkommer att man 

reflekterar över tidsåtgången men inte kring dess påverkan på andra äldre. Det framkommer tankar om 

tidsaspekten och att det kan störa exempelvis det administrativa pappersarbetet på kontoret.  

6.1.3 Kontakten med anhöriga och dess påverkan 

Vi har tidigare nämnt att kontakten med anhöriga återkom i alla intervjuer som något svårt att hantera. 

Genom Dunér och Nordströms (2003) begrepp äkta och skendilemman sorteras problemet under 

skendilemma. Till exempel beskrev en av respondenterna en situation där de anhöriga hade en åsikt 

som inte speglade den äldres. Detta anses vara ett skendilemma eftersom det blir ett dilemma för 

biståndshandläggaren men teoretiskt är det alltid den äldres åsikt som väger tyngre än de anhörigas. Ur 

ett konsekvensetiskt perspektiv är det fördelaktigt om relationerna med alla inblandade är bra då det 

skapar bättre förutsättningar för samarbetet med den äldre. Därför blir det en svårighet i yrkesrollen 

där de äldres skäliga levnadsnivå är målet. För att kunna uppnå detta är det biståndshandläggarens 

ansvar att skapa en bra relation mellan alla parter vilket innefattar anhöriga. En av våra respondenter 

menade att man kunde få anhöriga att bli trygga och lugna genom att sätta tydliga ramar för vad 

yrkesrollens ansvarsområden innefattar. Vi menar att man tydligt kan se ett konsekvensetiskt 

förhållningssätt bakom detta resonemang då det skapar mindre konflikter för biståndshandläggaren 

och de anhöriga vet vad de kan förvänta sig.  

Utifrån en dygdetisk synvinkel bör biståndshandläggarna reflektera över hur en god handling och 

interaktion med de anhöriga bör se ut och även sina skäl till varför de vill att handlingen ska vara god. 

I resultaten från intervjun har det framkommit att flera biståndshandläggare reflekterar över 

interaktionen och handlingarna där anhöriga är oroliga och ser att behoven är större än vad 

biståndshandläggaren anser. Konflikten mellan parterna, brukare, anhörig och biståndshandläggare 

hindrar samarbetet. Där kan man anse att den goda handlingen är att medla vilket våra respondenter 

anger som en handling de utför i sådana situationer. Däremot fördes inte en diskussion i intervjuerna 
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kring varför det var en god handling eller motiven bakom. Man skulle kunna anta och dra slutsatsen att 

motiveringen grundas på både viljan att göra ett bra jobb men även viljan att se till den äldres bästa. 

Detta kan då anses vara mer än en dygdegenskap, medmänsklighet. Kontakten med anhöriga krävde 

således stort utrymme i bedömningsprocessen och det dagliga arbete som biståndshandläggarna har att 

hantera. Den stora påverkan som anhöriga har på arbetet spred sig till flera svårigheter som 

biståndshandläggarna angav. Man kan ifrågasätta begreppen äkta och skendilemma då det menas att 

det endast är i kontakt med äldre som det kan uppstå äkta dilemman och problematik i kontakten med 

anhöriga definieras som skendilemman. Men anhöriga utgjorde ändå en stor del av svårigheterna med 

arbetet och det kan anses att begreppet förminskar validitet och betydelsen av svårigheten för 

yrkesrollen. 

I Anderssons (2004)studie för hon en diskussion kring anhöriga som motpart. Hon för resonemang 

om de aktiva och handlingskraftiga äldre, men menar att den bilden växer fram genom de anhöriga 

som förmedlare. Hon menar vidare att argumentera mot en jämbördig part, det vill säga de anhöriga, 

upphäver asymmetrin i kontakten med de äldre, som skröpliga och hjälpbehövande. Andersson 

utrycker ”Det kan finnas anledning att fundera över vem som är klienten”. Hon menar att 

biståndshandläggarna förhåller sig till de anhöriga istället för till de äldre och att den äldres hjälpbehov 

förminskas med handlingskraftiga anhöriga. Det skulle kunna tänkas att våra resultat pekar i samma 

riktning som Anderssons resonemang, men kan inte med säkerhet bekräftas.   

Andersson (2004) drar slutsatsen att det för biståndshandläggaren är tacksamt att ha en anhörig 

likvärdig person att argumentera mot. Detta har en av våra respondenter tagit upp, men då av motsatt 

anledning där denna menar att en äldre utan ett socialt nätverk som stöd är svårt och problematiskt. 

Speciellt i situationer där den äldre har mentala nedsättningar. Denna nämner detta ur ett etiskt 

perspektiv och avser konsekvenserna de kan få för den äldre om dennes hjälpbehov blir förbisett till 

följd av bristen på socialt nätverk. Detta kan även förstås ur ett gräsrotsbyråkratiskt perspektiv då den 

äldre i sådan situation inte är en normativ brukare, vilket blir svårt att hantera. Den normativt 

konstruerade klienten, brukaren är en äldre med anhöriga som för deras talan. Men i en situation när en 

äldre med minnesnedsättningar inte har någon som kan föra deras talan förutom biståndshandläggaren 

själv fallerar den konstruerade brukarrollen och man kan inte ”lära” denne brukare hur den ska agera. 

Detta leder till att biståndshandläggarens roll blir dubbelbottnad på fler än ett sätt som benämns av 

Norman och Schön (2005). Då man måste vara kommunal representant, upprätthållare av den politiska 

målsättningen, den äldres skäliga levnadsnivå och värdiga liv, men utan en argumenterande motpart.  

6.1.4 Samarbetet med andra professioner, anhöriga samt förenande med organisationens mål 

I samarbete med hemtjänst blir det ofta biståndshandläggarna som får kritik för att de beviljar för lite 

tid och att hemtjänstpersonalen inte hinner utföra insatserna på den tiden. Denna verklighet finns 

beskriven i Dunér och Nordström (2003). De benämner det som att biståndshandläggarna befinner sig 

i en korstryckssituation. Scenariot kan även beskrivas med hjälp av gräsrotsbyråkratens roll som 



43 
 

representant av den politiska strukturen närmast brukarna. Citat visar hur en av våra respondenter 

resonerar kring dilemmat. ”Jag tänker även som hemtjänstpersonal som då har en stressig 

arbetssituation även där kan det bli lite att biståndshandläggarna förstår inte och de tror att vi kan 

utföra det här på en jätte kort tid, man kan ses som en motpol, snarare än en samarbetspartner båda 

av anhöriga och sjukvård”. I enighet med vad som skrivs av Norman och Schön (2005) möter 

biståndshandläggarna krav från olika parter underifrån från anhöriga och brukare och krav ovanifrån 

från chefer, politiskt styrning och samhälleliga förväntningar på äldreomsorgen. Denna balans mellan 

att hålla budget och att inblandade parter ska känna att deras behov blir tillgodosett, exempelvis 

hemtjänsten, är en svårighet som biståndshandläggarna har att hantera i sin arbetsvardag. Detta anses 

vara ett skendilemma då det handlar om organisationens struktur och resurser men resulterar i andra 

svårigheter. Däremot blir hemtjänstpersonalens dilemma, att de upplever att de inte hinner utföra 

insatserna, ett äkta dilemma, då det handlar om den äldres behov och balansgång mellan 

välfärdsstatens och individens syften. Man skulle kunna föra ett resonemang kring att det i 

förlängningen blir ett äkta dilemma även för biståndshandläggarna då det får konsekvenser för den 

äldres behov.  

Samarbetet med andra och anhöriga försvåras då yrkesrollens åtaganden anses vara diffusa och 

exempelvis sjukhuspersonal saknar kunskap om vilka arbetsuppgifter en biståndshandläggare har. Den 

problematiken sker framför allt i vårdplaneringssituationer. Beskrivning av yrkesrollen som diffus 

återfinns i Norman och Schön (2005). Denna beskrivning av yrkesrollen blir tydlig när respondenterna 

beskriver situationer i vilka sjukhusen skriver ut patienter och menar att man kan göra en 

vårdplanering hemma istället. Eftersom biståndshandläggarna inte arbetar utifrån akutinsatser fungerar 

detta inte. Även då sjukhuspersonal sa till de äldre vad de anser att de bör ansöka om försvårades 

arbetet, menade respondenterna. Detta skapade en dålig utgångspunkt för biståndshandläggarens 

relation till de äldre. Det blir ett skendilemma då det inte handlar om den äldres självbestämmande. 

Man skulle kunna argumentera att det blir ett äkta dilemma då det handlar om relationen till den äldre 

och dennes självbestämmande, men vi menar att det framförallt handlar om skendilemman då 

problemet ligger i kontakten med verksamhetspersonal på sjukhus. Detta kan ses som två svårigheter 

med samma konsekvens. Att personalen säger saker till den äldre är ett skendilemma medan mötet 

med den äldre där den redan har en bestämd uppfattning om vad den vill ansöka om utifrån det 

vårdpersonalen sagt blir ett äkta dilemma.  

Dessa olika svårigheter med samarbete är en stor del i biståndshandläggarnas arbete. Detta 

framkommer under intervjuerna och även i tidigare forskning. De hade påverkan i olika sammanhang. 

Samtidigt som respondenterna menade att de blev svårt angav de även att dessa delar kunde vara det 

bästa med jobbet. Det är en tveeggad del av arbetet i fler än en bemärkelse.  Svårigheterna med arbetet 

och samarbetet har koppling till en annan svårighet respondenterna angav, att andra förväntar sig mer 

av biståndshandläggarna än vad de kan och deras yrkesroll har för kunskapsbas. Detta relaterar även 

till Norman och Schöns (2005) beskrivning av att andra upplever rollen som diffus, man vet inte 
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riktigt vilka kunskaper man kan förvänta sig att biståndshandläggare besitter. Våra respondenter 

uppger att de ibland förväntas ha väldigt mycket kunskap och att det gör att de måste förtydliga sin roll 

men också att de själva får en tydligare känsla för vad yrkesrollen innefattar. Man får lita på vad den 

äldre och sjukhuspersonal anger att den äldre har för behov eftersom biståndshandläggare inte har 

kunskap för att kuna göra medicinska bedömningar. Detta kan anses handla om dygdetik då man har 

en tilltro till andra människor i en yrkesroll som handlar om det motsatta, att kontrollera vem som får 

och har rätt till att ta del av det allmänna biståndet. Det förs resonemang kring ett gott bemötande och 

tilltro kan anses som en etisk dygd. Ett exempel på det är Halls (2006) publikation det offentliga 

mötet; om etik tilltro och bemötande på försäkringskassan.      

6.1.5 Konfliktperspektiv, motstridigheter och yrkesrollen 

En respondent menade att man som biståndshandläggare ska slipa sig själv som verktyg genom att 

reflektera över sig själv och de möten man deltar i. Detta kan ses både ur ett konsekvensetiskt 

perspektiv då argumentationen var att man skulle bli bättre som biståndshandläggare, ge ett bättre 

bemötande och göra bättre bedömningar. Det kan ses ur ett dygdetiskt perspektiv då motivet var att bli 

en bättre, ”god” biståndshandläggare, med medmänskligheten i åtanke. Att göra en medvetet god 

handling är dygdetiskt på så sätt kan att slipa sig själv som verktyg ses ur ett dygdetiskt perspektiv 

Fler respondenter har pratat om konflikten mellan sin egen åsikt och organisationens åsikt. Detta 

var i situationer där man gav avslag på boende mot biståndshandläggarens rekommendation där chefen 

var beslutsfattare. Detta och andra exempel visar hur biståndshandläggarna kan uppleva sig maktlösa 

och styrda av organisationen. Medan flera respondenter samtidigt påpekade att det var viktigt att göra 

”rätt” bedömning och även hänvisade till rättvisa och rättssäkra bedömningar. Detta kan kopplas till 

Andersson (2004) antagande att biståndshandläggare ofta väljer att vara ”socialtjänstrepresentant”.  Är 

våra respondenters berättelser om att känna sig styrda ett uttryck för att vara socialtjänstrepresentant? 

Man skulle kunna föra den diskussionen då lagrummet ger stort handlingsutrymme åt den enskilde 

handläggaren. I de c-uppsatser vi presenterat ges beskrivningen av biståndshandläggare som 

gräsrotsbyråkrater (Vujoseciv & Nurovic, 2012; Andersson, 2004; Almqvist & Pohlman, 2008; 

Mårtensson & Lindgren, 2013). Denna beskrivning innebär att den enskilde, även om den har 

förväntningar från flera håll, har handlingsutrymmet och makt att fatta egna beslut, att de har 

delegation på beslut. Men flera respondenter angav en inskränkning av denna beslutsrätt då enskilda 

biståndshandläggare inte tog beslut på boenden eller hemtjänst över hundra timmar i månaden. Dessa 

beslut togs av chefen. Detta skulle kunna anses vara en inskränkning i beskrivningen av 

biståndshandläggare som gräsrotsbyråkrater, då deras handlingsutrymme på så sätt minskat.  Man kan 

föra en diskussion kring vilken reell makt biståndshandläggarna egentligen har om man ser till 

maktstrukturer. Vi avser här exempelvis resursrelaterade dilemman och påtryckningar ovanifrån att 

dra ner på omkostnaderna. Biståndshandläggarna anses ha stort handlingsutrymme och därmed makt.  

Men man kan argumentera att den enskilde biståndshandläggaren är beroende av sin chef och 
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arbetsgivare och anta att biståndshandläggarna är underordnade organisationen och sina chefer i 

maktstrukturen.  Även lagstiftning och riktlinjer som anger ramar för arbetet och kan således begränsa 

handlingsutrymmet. Vilka förutsättningar får då biståndshandläggarna att agera utefter sitt 

handlingsutrymme och sin makt, till vilken grad spelar organisationens förväntningar in? Det går på så 

sätt att ifrågasätta Anderssons (2004) antagande att biståndshandläggarna förminskar sitt eget 

handlingsutrymme.  

 

6.2 Stödresurser  

Kollegiemöten, handledning och stöd angavs av alla som exempel på stöd. Det ansågs vara ett stöd då 

man kunde få bekräftelse och kritik som gjorde att man kunde utveckla sig i sin roll som 

biståndshandläggare. Detta anser vi kan vara bra då det faller inom det dygdetiska sättet att se på en 

god människa, att man kan ta del av andras åsikter och få möjlighet att revidera sina egna. Att bli en 

moraliskt klok biståndshandläggare. 

Handledningen var något som de flesta respondenter tog upp som stöd i arbetet, och en del angav 

att det var ett tillfälle att kunna utveckla sig såväl som person som biståndshandläggare. Detta hänger 

mycket ihop med dygdetik då man uppmuntrar bra egenskaper, det vill säga dygder hos varandra. Det 

är ett tillfälle för att bygga en gemensam yrkesroll och dygder som anses bra och riktiga inom arbetet. 

Detta kan kopplas till konsekvensetik då det ger positiva konsekvenser för biståndshandläggarna, då 

respondenterna menar att handledning ger stöd i hur man ska bedöma ärenden och bekräftelse på att 

man gör ett bra jobb. Respondenterna menade att de blev säkrare i sin yrkesrollroll genom 

handledning. Det skulle kunna föras resonemang kring vad denna gemensamma argumentation och 

motivering får för konsekvenser för brukarna. Blir det mer likriktat, försvinner ifrågasättandet av 

organisationen? Det skulle kunna tänkas att det är bra men också att det skapar mer identifiering med 

arbetsgruppen och organisationen och mindre med att representera brukarnas rättigheter gentemot den 

egna organisationen.  

I samma anda menade alla våra respondenter att man hade stöd av sina kollegor både på formella 

möten och informellt på arbetsplatsen. En respondent menade även att denna hade mer stöd av detta än 

handledning. En menade att en bra gemenskap i gruppen var en förutsättning för få ut så mycket som 

möjligt av handledningen då man då vågade dela med sig mer av sina personliga upplevelser och 

”vågade blotta sig”. Denna gemenskap finns beskriven och förs en argumentation kring i Dunér och 

Nordströms studie (2003). Till skillnad från det som presenteras i den studien beskriver våra 

respondenter att de har stort stöd av kollegor och chefer i etiska dilemman. Flera av våra respondenter 

uppger att de kan bolla svåra ärenden och få bekräftelse men även nya infallsvinklar. Vi har fått 

samma resultat i våra intervjuer som i studien (a.a.); att gemenskapen är starkt betonad av 

biståndshandläggarna, och att den är en viktig del arbetsvardagen. Det som skiljer vår studie från deras 

är att i våra resultat betonas vikten av ett stort stöd från kollegor mer samt att det ansågs skapa en 



46 
 

starkare gemensam etisk kompass och tankebana. Det kan ses som ett tvåeggat svärd då det å ena 

sidan ger stöd till biståndshandläggarna å andra sidan kan skapa en egen sfär som utestänger andra 

värderingar än den egna gruppens.  

 I intervjuerna framkom vidare att ett ytterligare stöd fanns att tillgå för att hantera den 

arbetsbelastning och tidspress som de flesta av respondenterna tagit upp. Man kunde vända sig till 

en samordnare och lämna de ärenden man inte hann med. Dessa delades ut till handläggare som hade 

tid att hantera ärendet. En respondent lyfte att det var viktigt att i detta sammanhang veta sina 

begränsningar. Både vad gällde att lämna ifrån sig och att man inte tog på sig ärenden man egentligen 

inte hade tid för. Respondenten menade samtidigt att det vore bra om det vid något tillfälle inte gick 

att dela ut ärenden då ingen hade tid för att på så sätt visa på arbetsbelastningen. Respondenten kan 

anses ha argumenterat ur ett konsekvensetiskt perspektiv, då denna lyft konsekvenserna av olika 

handlanden. Konsekvenserna av att lämna ifrån sig ärenden eller att ta på sig nya. Respondenten 

menade att det var klokt och kunde ge bra konsekvenser för både brukare och biståndshandläggare att 

man lämnade ifrån sig ärenden man inte hade tid för.  För brukaren då den får hjälp snabbare och 

möter en mindre stressad handläggare. För handläggaren då denne blir mindre stressad. Att påvisa 

arbetsbelastningen ger också konsekvenser. Respondenten menade att det kunde få goda konsekvenser 

då det skulle uppmärksamma den stressade situation som handläggarna befinner sig i. För den enskilde 

brukaren skulle det dock kunna ge negativa konsekvenser då dennes ärende eventuellt inte skulle 

kunna handläggas inom de tidsramar som är lagstadgade. I ett större perspektiv skulle det kunna få 

positiva effekter och förändra arbetsbelastningen för biståndshandläggaren. Även om den här 

respondenten menar att det är ett bra sätt att förändra så lyfter Lipskys teori frågan om för lite resurser 

i gräsrotbyråkratin där han menar att de i princip aldrig kan få tillräckligt med resurser. Han menar att 

ökar utbudet så ökar även efterfrågan. Han lyfter även att gräsrotbyråkraten kan känna sig hopplösa 

inför arbetsbördan och aldrig känner att de ligger före eller i fas. Detta menar han kan skapa 

okänslighet för den mänskliga aspekten av jobbet. 
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7. Slutsatser 

Syftet med studien var att söka kunskap och få förståelse om biståndshandläggarnas yrkesroll inom 

äldreomsorgen, med fokus på de svårigheter som kunde uppstå under handläggningsprocessen samt de 

tillgängliga stödresurserna. Studien hade tre frågeställningar som var; Vilka olika slags dilemman 

möter biståndshandläggarna? Hur ser biståndshandläggarna på dessa dilemman? Och Hur hanteras 

dessa dilemman av biståndshandläggarna?  

Svar på frågeställningarna har presenterats i resultatdelen och tematiserats i analyskapitlet. Det som 

framkommit som svårigheter av studien är bland annat att; hantera äldre med mentala nedsättningar 

eller missbruk, att ha kontakt med de anhöriga, att samarbeta med andra professioner, att hantera 

strukturella och ekonomiska förutsättningar och att göra rätt bedömningar inom de tidsramar man har 

att förhålla sig till som biståndshandläggare. Även om det finns olika typer av svårigheter angav 

respondenterna också en del av dessa situationer som positiva, exempelvis kontakten med anhöriga 

och samarbete med andra professioner. Det som framförallt angavs som en positiv del av arbetet var 

mötena med de äldre. De sociala delarna av jobbet ansågs mest givande. En respondent sa även att det 

var det roligaste jobbet den haft.    

En slutsats i studien blir att biståndshandläggarna möter flert svårigheter i sin arbetsvardag. Dessa 

kan beskrivas som antingen sken- eller äkta dilemman, i den här studien har frågor rörande anhöriga 

varit framträdande som svåra att hantera. Med hjälp av begreppen beskrivs detta som ett skendilemma. 

Det är intressant att biståndshandläggarna inte har lyft anhörigstöd som ett sätt att hantera oroliga 

anhöriga. Det kan tänkas att det skulle underlätta deras arbete och lösa konflikter på ett smidigare sätt 

där anhöriga har möjlighet att få stöd med sin egen oro för sina äldre. Det är även ett krav som åligger 

kommunerna att anhörigstöd ska erbjudas (Socialstyrelsen, 2015-09-11).  

Vi har funnit att ingen av biståndshandläggarna använder sig av den värdegrund som är gällande 

för äldreomsorgen, värdigt liv och välbefinnande. Utifrån SoL och paragraf 4 i kapitel 5 som särskilt 

handlar om äldre var välbefinnande och värdigt liv centrala begrep som skulle styra arbetet inom 

äldreomsorgen. Detta gjorde att vi reagerade på att endast en av våra respondenter nämnt den 

paragrafen men då menat att skäliglevnadsnivå stod i motsats till de andra begreppen. Detta blir 

således en slutsats av studien; att biståndshandläggarna i studien framför allt hänvisar till skälig 

levnadsnivå i yrkesrollen framför värdigt liv och de äldres välbefinnande. 

Resultatet som framkommit i studien bekräftar den tidigare forskningen. Den bekräftar att 

biståndshandläggarna har ett arbete med ett flertal svårigheter att hantera.  

Utifrån studien framkom att biståndshandläggarna inte upplevde ett stort handlingsutrymme, och 

att andra har en förutfattad bild av att de har större makt än de egentligen har samt att 

biståndshandläggarna inte beslutar och bedömer isolerat från andra aktörer. Andras, som till exempel 

chefernas och kollegornas åsikter påverkar bedömningarna till viss grad.  
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De organisatoriska förutsättningarna kunde skapa svårigheter för biståndshandläggarna. 

Exempelvis ekonomi och restriktioner för beviljanden samt de äldres tillstånd, om de hade 

missbruksproblematik eller demenssjukdom och bristande sjukdomsinsikt. Tidsbrist och stress var en 

svårighet att hantera men då som en produkt av de andra svårigheterna. Detta kunde uppstå i 

kombination med både de äldres tillstånd och organisatoriska förutsättningar. Ibland var även anhöriga 

en faktor som spelade in i dessa situationer.  

Genom det kollegiala stödet och handledning fann biståndshandläggarna vägar att hantera 

svårigheter samt genom att utveckla sin yrkesidentitet och sig själva som personer, bli självmedvetna. 

Det som framförallt poängterades som ett sätt att hantera svårigheter var ett öppet klimat mellan 

kollegor och chefen. Det skapade trygghet i arbetet och en känsla av att inte vara själv i problematiska 

situationer. I analysen jämför vi med Wörlens (2010) studie där hon menar att biståndshandläggarna är 

”socialtjänst representanter” vilket möjligen skulle kunna ses som en slutsats av även vår studie. Att 

man för att hantera svårigheter med resursbegränsningar hänvisar ansvaret till någon annan, 

exempelvis organisationen.    
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8. Diskussion 

Syftet med studien var att få förståelse om biståndshandläggarnas yrkesroll inom äldreomsorgen. 

Utifrån detta fördjupade vi oss i de svårigheter som uppstod under handläggningsprocessen och vilka 

stödresurser som fanns tillgängliga. Resultatet har presenterats, analyserats och diskuterats med syftet 

och frågeställningarna i åtanke. Analysen problematiserar det uppenbara och ifrågasätter såväl 

biståndshandläggarnas uttalanden som de teoretiska aspekterna vi grundat analysen på. Antaganden i 

den tidigare forskningen har ifrågasatts och validerats i vår analyspresentation. Vi fick en bild av andra 

aspekter i biståndshandläggarnas yrkesroll, exempelvis vad de anser är givande med arbetet, samt hur 

de själv skulle beskriva sin yrkesroll. På samma sätt som det finns svårigheter så kände flera av 

biståndshandläggarna att det fanns många goda kvalitéer med yrkesrollen och att de trivdes med sitt 

arbete. ”Jag tror inte det går att ha ett bättre jobb faktiskt” 

 

8.1 Stressens implikation för det sociala arbetet 

Slutsatserna visar att stress och tidsbrist var faktorer som inte framkom tydligt angivet som enskilda 

svårigheter av respondenterna. Däremot återkom stress som faktor bland andra svårigheter som 

biståndshandläggarna nämnde. Stress kan skapa risk för att biståndshandläggare gör fler misstag eller 

felbedömningar. Om misstag sker krävs att biståndshandläggaren gör om arbetet för att rätta till 

misstagen. Biståndshandläggaren skapar på så sätt oavsiktligt dubbeljobb för sig själv. Detta kan i sin 

tur ge konsekvenser för brukaren därför att biståndshandläggaren gör felbedömningar för att denne 

inte tar sig tid för att få all information och helhetsbilden av behovet. Det kan föras resonemang om att 

det kan skapa missförhållanden och att brukarna tappar förtroendet gentemot socialtjänsten. Om man 

inom professionen hade mer tid för att hantera de svårigheter som uppstår skulle detta kunna minska 

stressen. Samtidigt finns en risk att den upplevda stressen är lika hög oavsett tidsutrymmet på grund av 

att svårigheterna till stor del handlar om etiska överväganden och moraliska värderingar som gör att 

biståndshandläggarna måste göra påfrestande och svåra moraliska övervägningar. Detta kan skapa en 

mental stress som inte behöver vara kopplad till tidsbrist.  

 

8.2 Tillgängliga stödresursers inverkan på biståndshandläggningen  

En slutsats av studien var att chefer och det kollegiala samarbetet ger stort stöd i hanteringen av 

svårigheter och stress. Resultatet pekar på vikten av den sociala kontakten för biståndshandläggarna 

och möjligheten att stötta varandra. Genom diskussion och dialog mellan arbetskollegor skulle det 

kunna tänkas att biståndshandläggaren får verktyg att undvika misstag som kollegor redan har gjort. 

En konsekvens stödresurserna utgör för professionen blir att man tänker lika och blir säkrare på sina 

bedömningar. Det kan föras resonemang kring huruvida detta får positiva eller negativa konsekvenser 
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för brukarna. Biståndshandläggaren behöver inte känna sig lika ensam i sina bedömningar och detta 

förstärker gruppkänslan och samanhållningen i arbetsgruppen. Om brukaren träffar en 

biståndshandläggare som upplevs som osäker kan tänkas att det inte inger förtroende och fortsatt 

försvårar samarbetet. Däremot kan den starka gruppkänslan flytta fokus från den äldre till gruppen, en 

form av lojalitet mot gruppens åsikter där det saknas utrymme för kritisk diskussion och 

ifrågasättande. Biståndshandläggare ska arbeta för den äldres välbefinnande vilket också kan komma i 

skymundan med för stark lojalitet till den egna gruppen.  

 

8.3 Konsekvenser av oroliga anhöriga  

Enligt socialtjänstlagen har de äldre rätt till självbestämmande men hur blir det i verkligheten när de 

anhöriga tillskrivs mycket betydelse i arbetet? Hur säkerställer man att den äldres vilja inte blir dränkt 

av de anhörigas? Faller denna uppgift på biståndshandläggarna som så mycket annat i 

arbetssituationen?  

Att anhöriga är en argumenterande motpart gör att det blir enklare att ge avslag då de är mer 

jämbördiga. Detta lyfter Andersson (2004) där hon menar att äldre beskrivs som skröpliga och 

inaktiva samtidigt som man menar att de är krävande och vill saker. Våra resultat skulle kunna ses som 

bekräftande av antagandet att man överför de anhörigas aktivitet till de äldre och på så vis konstruerar 

den aktiva brukaren. Detta eftersom anhöriga har lyfts som en svårighet att hantera i flera olika lägen 

och i relation till olika människor och situationer.   

 

8.4 De strukturella förutsättningarnas påverkan på arbetet 

I den tidigare forskning vi tagit del av nämns att biståndshandläggare hänvisar till lagar och lokala 

riktlinjer när man gör avslag. I introduktionen redogjorde vi för värdegrunden som ska vara gällande 

för all äldreomsorg enligt 5 kapitlet 4 § Socialtjänstlagen.  Lagen innefattar det värdiga livet och 

välbefinnandet för de äldre, där de räknar in sociala aspekter och meningsfullhet. I våra resultat har 

bara en respondent nämnt paragrafen som handlar om värdigt liv och välbefinnande men kunde inte 

erinra sig vad paragrafen innehöll. Detta menar vi är problematiskt då risken finns att de äldre inte får 

hjälp i den utsträckning eller av den kvalitet som Socialstyrelsen och lagen menar att de ska få. Man 

tar inte hänsyn till den sociala delen av äldres välbefinnande som finns angivet i värdegrunden. Man 

bedömer och beviljar istället enbart efter skälig levnadsnivå där det finns större utrymme för tolkning, 

av vad som är en skälig levnadsnivå. Till skillnad från värdegrundens formulering av välbefinnande 

väger man inte in den äldres subjektiva upplevelse av vad som är skäligt, utan det är 

biståndshandläggarens värdering av skäliga levnadsnivå som blir rådande. Det kan anses som rimligt 

att anta att detta ger brukarna, det vill säga de äldre en lägre nivå av insatser. Det vill säga de får inte 

lika omfattande insatser. Detta antagande gör vi delvis med hänvisning till den tolkning en av våra 
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respondenter gjort där denna menar att värdegrundens formuleringar gav rätt till mer hjälp och insatser 

som ger en högre livskvalitet.  

Skälig levnadsnivå bestäms av politikerna i respektive kommun och det kan skapa en ojämlikhet 

mellan de äldre beroende på vilken kommun de befinner sig i. I studiens resultat har det inte förts 

någon diskussion kring vad biståndshandläggarna anser att en skälig levnadsnivå är men det finns 

tendenser till uttalanden som handlar om en restriktivitet och att anhöriga finner en skälig levnadsnivå 

lite väl god. Detta står i tydlig kontrast till den värdegrund som ska vara rådande för äldreomsorgen 

där det är den äldres subjektiva upplevelse av välbefinnande som ska vara styrande. Det fanns dock 

också tendenser till resonemang som speglar den nya värdegrunden även om denna inte nämndes, 

exempelvis uppgavs i resultat att man fick gå på vad den äldre sa då det kan vara svårt att göra en 

bedömning då man inte är utbildad sjukgymnast, läkare eller arbetsterapeut.   

Våra resultat visar även att biståndshandläggarna förhåller sig delvis till de ekonomiska 

förutsättningarna som den egna verksamheten har. En av respondenterna pratar om att vara en del av 

ett budgetansvar.  Det är svårt att undvika den ekonomiska aspekten i biståndshandläggningen. Några 

av våra respondenter har lyft detta ur sitt eget perspektiv, att ekonomin spelar roll för arbetet. Andra 

har lyft det ur brukarnas perspektiv och vad som är skäligt att betala för de beviljade insatserna. Att 

detta har en framstående roll har inte framkommit tydligt i våra resultat men desto tydligare i den 

tidigare forskningen. Med den förförståelse vi har anser vi att det egentligen handlar om prioriteringar. 

Att man inte har möjlighet att ta de beslut om boenden man skulle önska handlar mer om tillgängliga 

och ej tillräckliga ekonomiska resurser. Det är tydligt i våra resultat att det påverkar men inte i vilken 

utsträckning. Att studera vidare i vilken omfattning ekonomi har en framträdande roll i prioriteringar 

och insatser som beviljas kan vara intressant för det sociala arbetet.  

Hur biståndshandläggarna förhåller sig till de ekonomiska förutsättningarna när de gör 

bedömningar kan diskuteras i relation till reell makt. Biståndshandläggarrollen anses ha stort 

handlingsutrymme och därmed makt. Men biståndshandläggarna befinner sig i en organisation och 

maktstruktur där de är beroende av sin chef och arbetsgivare. Man kan på så sätt tänka sig att 

biståndshandläggarna är underordnade sina chefer i maktstrukturen, där det finns resursdilemman och 

påtryckningar ovanifrån att dra ner på kostnaderna. Man kan anta att biståndshandläggarna inte vill 

stöta sig med sina arbetsgivare. Man kan då ställa sig frågan vilken reell makt biståndshandläggarna 

har i relation till maktstrukturen. Det kan tänkas att organisationen inte skapar förutsättningar för att 

biståndshandläggarna ska kunna använda sitt handlingsutrymme. Enligt Andersson (2004) förminskar 

biståndshandläggarna sitt handlingsutrymme för att lätta sitt etiska samvete. Ett fortsatt 

forskningsområde skulle därmed kunna vara att undersöka vidare om den vedertagna bilden av 

biståndshandläggning som ett yrke med stort handlingsutrymme är den egentliga verkligheten. Utifrån 

brukarens perspektiv kan detta få negativa konsekvenser då deras beviljade tid och insatser kan bli 

påverkade.     
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Att biståndshandläggarna inte upplever sig ha handlingsutrymme stämmer överens med en del av 

den tidigare forskningen som vi har tagit del av, samtidigt som det är motstridigt mot den kunskap som 

finns kring yrkesrollen. Den vedertagna bilden av biståndshandläggare är att de har ett stort 

handlingsutrymme och eget ansvar. Detta får konsekvenser för både brukare såväl som för 

professionen. Biståndshandläggarna blir inom vis forskning beskrivna som att de rättfärdigar felaktiga 

och restriktiva beslut med att de inte har handlingsutrymme och möjlighet att fatta besluten eller 

hänvisar till lokala riktlinjer. Man menar att det får konsekvensen för de äldre genom att 

biståndsbedömningarna blir restriktiva.  

 

8.5 Hur kontakt med andra professioner påverkar biståndshandläggningen 

Studiens slutsatser visar att samarbete med andra professioner inte alltid sker smärtfritt. Detta kan ge 

negativa konsekvenser både för de äldre samt de olika professionerna inblandade. Till exempel 

vårdplaneringar där sjukhuset skriver ut brukarna och förväntar sig att biståndshandläggarnas ska ha 

tid för akuta hembesök och ge akuta insatser. Detta gör som nämnts i vårt resultat att 

biståndshandläggarna får mer jobb samt att det skapar tidsbrist. Att inte kunna hjälpa de äldre kan 

skapa dåligt samvete, ångest och stress för biståndshandläggarna då de inte upplever sig ha 

möjligheter att lösa den problematiska situation någon annan skapat. Detta kan påverka den psykiska 

hälsan för biståndshandläggarna. Den traditionella mediala bilden av dem beskriver dem ensidigt som 

myndighetsrepresentanter, vilket kan göra arbetet extra utsatt. Men de som kan anses hamna i den 

mest olägliga situationen är den äldre själv då denna faller mellan stolarna och kommer hem utan de 

stödinsatser denne behöver för att klara vardagen. 

 

8.6 Slutreflektion 

Vi finner det intressant att samma svårigheter framkom i intervjuerna i båda kommunerna. Detta kan 

betyda att resultaten av studien skulle kunna tänkas vara analytiskt generaliserbara för 

biståndshandläggning i kommuner i storstadsområden. Vi presenterar i metodavsnittet analytisk 

generaliserbarhet. Detta är en analys av likheter och olikheter i situationen som forskningen är 

genomförd i samt situationen man vill applicera resultaten på. I vår studies fall handlar det om 

biståndshandläggning inom äldreomsorgen i storstadsområden.  

Studien bekräftar till stor del de resultat som framkommit av tidigare forskning och bidrar således 

inte till några nya revolutionerande slutsatser om biståndshandläggningens karaktäristik. Däremot har 

den forskning som tidigare gjorts inom området och refererats i den här studien till större delen 

genomförts och publicerats för cirka tio år sedan. Detta i sig kan anses vara ett intressant resultat. Det 

är värt att notera att studierna har så pass lika resultat. Hur kommer det sig att samma svårigheter 
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kvarstår för biståndshandläggarna i deras yrkesroll. Man kan resonera kring varför det inte har skett 

någon förändring. Kan man fortsätta att utveckla biståndshandläggarrollen eller har dess potential till 

utveckling stagnerat? Detta gör att vår studie har relevans för området då det fortfarande är angeläget 

att lyfta de arbetsförhållanden som biståndshandläggarna arbetar i. 

 

8.7 Fortsatta forskningsområden  

Det framkommer i vår studie att de dilemman vi har funnit i tidigare forskning kvarstår i yrkesrollen. 

Detta får konsekvenser för det sociala arbetet och fortsatt forskning då det är intressant att forska 

vidare på vad det kan finnas för lösningar på problematikern. Man har gjort försök genom att arbeta 

fram systematiska utredningsdokument för arbetet med syfte att öka graden av lika bedömningar. Ett 

exempel på ett sådant är Äldres Behov i Centrum (ÄBIC) som Socialstyrelsen definierar; ”ÄBIC är ett 

behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat 

i handläggningen” (Socialstyrelsen, 2015-09-10).  Det finns också andra utredningsfrågebatterier för 

utredningar. Att införa systematiska utredningsdokument kan resultera i att bedömningarna blir mindre 

subjektiva och godtyckliga.  

I diskussionen tog vi upp att ekonomin inte betonats i intervjuerna men att det ytterst kan anses 

handla om ekonomiska prioriteringar. Vilket kan vara intressent och relevant för den fortsatta 

utvecklingen av yrkesrollen, att studera i vilken utsträckning ekonomin påverkar 

biståndshandläggarnas arbete.  

I studien framkommer att biståndshandläggarna inte upplever att de har makt att fatta de beslut de 

vill. Vidare beskriver de att anhöriga och de äldre dock tror att de kan besluta vad de vill, att 

biståndshandläggarna har makten. Innan vi blev insatta i förutsättningarna hade vi samma förutfattade 

mening, att biståndshandläggarna har mer makt och delegation än de själva beskriver. Det skulle vara 

intressant att vidare forska om var den reella makten finns. Biståndshandläggarna upplever sig inte 

inneha makt och handlingsutrymme, men enligt deras delegation och annan forskning anses de befinna 

sig i maktposition. Detta är en företeelse som kan vara intressant att vidare studera. Vad är 

biståndshandläggarnas reella makt i relation till deras upplevda makt?  
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Bilaga 1  

Informant brev 

Hej vi är två studenter från Ersta Sköndal högskola, Maisaa Mousa och Ida Östberg. Vi går 

termin sex på socionomutbildningen och skriver nu vår C-uppsats. Syftet med vår uppsats är 

att skriva om yrkesrollen som biståndshandläggare/bedömare inom äldreomsorgen och vi är 

bl. a. intresserade av de svårigheter som denna yrkesroll är förknippad med. Vi vill därför 

gärna ta del av dina erfarenheter och upplevelser genom en intervju. Om du väljer att 

medverka i studien innebär det att vi kommer genomföra en intervju med dig som beräknas ta 

cirka en timme. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt och anonymt, alltså ingen utom vi som genomför studien 

kommer kunna veta vem som sagt vad i intervjuerna, även inom vilka kommuner/ 

stadsdelsförvaltningar deltagandet gäller kommer inte att anges i studien.  Om ni av någon 

anledning vill avbryta deltagandet kan ni göra det när som helst. Vår handledare Anna 

Whitaker ta del av intervjuerna men då är dessa anonymiserade.   

Tack för visat intresse! 

Kontaktuppgifter: 

Maisaa Mousa: mousa.maisaa@hotmail.com  

Ida Östberg: ida.ostberg@student.esh.se  

Handledare Anna Whitaker, anna.whitaker@esh.se

mailto:ida.ostberg@student.esh.se
mailto:anna.whitaker@esh.se


Bilaga 2 Intervjuguide 

Syfte 

Syftet med studien är att få förståelse om biståndshandläggarnas yrkesroll inom äldreomsorgen. Vi vill 

utifrån detta fördjupa oss i de svårigheter som kan uppstå under handläggningsprocessen och vilka 

stödresurser som finns tillgängliga.  

Bakgrundsinformation 

Namn: 

Tel: 

Mail: 

Kommun/stadsdel: 

Utbildning: 

Tid inom yrket som socionom: 

Tid inom denna typ av befattning/yrkesroll: 

Teman: 

Öppen inledande fråga: 

Kan du berätta om ditt arbete och din yrkesroll som biståndshandläggare? Vad består dina 

arbetsuppgifter av helt enkelt?  

Svårigheter: 

Berätta om det roligaste/bästa med arbetet? 

Vilka olika typer av svårigheter tycker du är förknippat med ditt arbete som biståndshandläggare? 

Vad upplever du som svårast/mes utmanande? 

På vilket sätt tycker du att dessa svårigheter påverkar din arbetsvardag? 

På vilket sätt påverkar dessa svårigheter din yrkesroll/din professionsidentitet? 

Stödresurser: 

Har du som biståndshandläggare tillgång till stöd/handledning för att hantera olika 

svårigheter/dilemman i arbetet? 

Om ja, vad betyder det för dig? På vilket sätt är det till stöd och hjälp? 

Om nej, vad innebär det? hur skulle du vilja att det var?  

Vilka olika sorters stöd finns? Vilken form föredrar du?  

Process frågor:  

Kan du ge exempel? 

Hur är det för dig?/Hur känns det för dig? 

Vad tänker du om det? 

Finns det andra typer? 

Hur menar du? 

Kan du utveckla? 

Berätta mer! 

På vilket sätt?



 


