
Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 

 

 

 

 

 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Socialt arbete/Institutionen för sociala och psykologiska studier 

 

 

Amanda Grenander och Lisa Gustafsson 

 

 

Biståndshandläggares upplevelser av sitt  

handlingsutrymme inom äldreomsorgen 

En kvalitativ studie  

  

Social workers experience of their discretion in elderly 

care 

A qualitative study  

 

Examensarbete 15 hp 

Socionomprogrammet 

 

 

Termin: HT 2015 

Handledare: Aida Alvinius 

Examinerande lärare: Arja Tyrkkö 



Sammanfattning 

 

Biståndshandläggares upplevelser av sitt handlingsutrymme inom äldreomsorgen - en 

kvalitativ studie 

Amanda Grenander och Lisa Gustafsson 

 

Syftet med studien var att få en djupare förståelse för hur biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen upplever sitt handlingsutrymme utifrån gräsrotsbyråkratens roll samt att 

identifiera vilka faktorer påverkar handlingsutrymmet. Fem intervjuer med sju informanter, 

varav sex kvinnor och en man, har genomförts och studien har en kvalitativ ansats. Analysen 

av resultatet visade att handlingsutrymmet ökar eller minskar vilket beror på ett antal 

identifierade faktorer. Dessa faktorer är: bakgrund, stödfunktioner, påtryckningar, 

reglementen och arbetssätt. I studien beskrivs hur handlingsutrymmet utförs och hur det 

upplevs av informanterna. En konsekvens av ett litet handlingsutrymme är att 

biståndshandläggarnas position mellan myndighetens uppdrag och medborgarnas behov kan 

bidra till stress.  

 

Nyckelord: gräsrotsbyråkrat, handlingsutrymme, biståndshandläggare, emotionellt arbete. 

 

  



Abstract 

 

Social workers experience of their discretion in elderly care - a qualitative study 

Amanda Grenander and Lisa Gustafsson 

 

The aim of this study was to gain a deeper understanding of how social worker in elderly care 

experience their discretion based on the street-level bureaucrats role and to identify the factors 

affecting the discretion. Five interviews with seven informants, six women and one man, have 

been completed and the study has a qualitative approach. The analysis of the results showed 

that the discretion increases or decreases due to a number of identified factors. These factors 

are: the background, support functions, pressure, regulations and practices. The study 

describes how the discretion is performed and how it is perceived by the informants. A 

consequence of a small discretion is that the social workers position between the authority´s  

mission and the needs of citizens can contribute to stress. 

 

Keywords: street-level bureaucrats, discretion, social worker, emotional labor. 
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Vi vill passa på att ge ett stort tack till våra informanter som ställt upp och delat med sig av 

sina erfarenheter och kunskaper vilket ligger till grund för denna studie. 

 

Vi vill även tacka vår fantastiska handledare Aida Alvinius som med stort engagemang och 

mycket energi pushat och väglett oss genom denna skrivprocess. Vi vill även tacka för hennes 

tålamod med våra många och sena mail samt för hennes tillgänglighet i både mail och besök.  

 

Vi har gemensamt ansvar för hela uppsatsen och har båda varit delaktiga i behandlandet av 

uppsatsens alla delar. 

 

Till sist vill vi tacka onlinepizza.se som funnits där under många sena kvällar.  

 

 

Karlstad den 15 februari 2016 

Amanda och Lisa  
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1. Inledning  

Den offentliga äldreomsorgen tillhörde från början den kommunala fattigvården. Det var 

fattigvårdsstyrelser, som bestod av betrodda medborgare och lokala politiker, som bestämde 

vem som var berättigad hjälp. Det var under 1950-talet det började bli en ändring då 

ålderdomshem etablerades i kommunerna. Det var även under år 1950 den första hemtjänsten 

infördes av Röda Korset i Uppsala. Hemtjänsten utfördes på frivillig grund och blev under 50-

talet allt större med fler förespråkare. Dock var det inte förrän under 60- och 70-talet 

hemtjänstens tillväxt ökade ordentligt (Blomberg & Dunér 2015). Ädelreformen infördes 

1992 och medförde ett samlat ansvar för kommunerna för äldreomsorgen. Det innebar bland 

annat en skyldighet att ansvara för och inrätta särskilda boendeformer för äldre och 

funktionshindrade samt ett betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade patienter med 

såväl somatiska som geriatriska besvär. Ädelreformen ses som ett sätt att organisera omsorgen 

och vården av de äldre för att minska oenigheten om vems ansvar vården är (Lindelöf & 

Rönnbäck 2004). Blomberg och Dunér (2015) menar att under denna förändring i 

ansvarsfördelningen blev det ett allt större offentligt ansvarstagande samt att fördelningen 

mellan familj och stat förändrades. Det märktes tydligt i de nya formerna av vård och omsorg. 

Att hemtjänsten nu riktades till alla medborgare med ett omsorgsbehov, istället för att endast 

vara till för de fattiga och ensamma, innebar att äldreomsorgen blev ett självständigt offentligt 

serviceområde och frikopplades därmed ifrån det myndighetsbaserade sociala arbetet. Denna 

förändring var även början till en professionalisering och byråkratisering av äldreomsorgen. 

En specialisering av biståndshandläggarnas yrkesroll runt millenniumskiftet innebar en 

formalisering av rutiner, regler och procedurer som ingick i handläggningsprocessen. 

Specialiseringen innebar även att fokus sattes på den kunskap som fanns om regelverk och 

dess tillämpning, alltså myndighetsutövningen. På så sätt fick biståndshandläggarna en ny 

viktig funktion när det kom till att säkra rättssäkerheten samt att de blev mer involverade i 

kommunens ekonomiska styrning. Författarna beskriver ett resultat som speglade sig i ett allt 

mer restriktivt förhållningssätt i arbetet med beslutsfattandet. I många kommuner 

formaliserades handläggningsprocessen och de insatser som fanns standardiserades. Praktiskt 

sett innebar det att biståndshandläggare i sin bedömning anpassade den hjälpsökandes behov 

till de insatser som fanns att erbjuda från kommunens sida. Med grund i en så pass insatsstyrd 

arbetsmetod formade rättssäkerheten en idé om lika behandling. På senare tid har 

arbetsmetoden förändrats och inriktat sig på en allt mer individualiserad 

handläggningsprocess och bedömning. Ett exempel är införandet av lagen om 

valfrihetssystem, även kallad LOV. Det innebär att de som blir beviljade hemtjänstinsatser i 

sin tur kan välja mellan både offentliga och privata utförare. Även en modell, som under 2013 

utvecklades av Socialstyrelsen, för dokumentation och bedömning med Äldres Behov I 

Centrum (ÄBIC) inverkar på den individualisering som skett (Blomberg & Dunér 2015). 
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1.1. Problemformulering 

År 2006 hade Sverige procentuellt världens äldsta befolkning då cirka fem procent av 

befolkningen var 80 år eller äldre. Äldreomsorgen har länge varit en prioritering inom 

politiken i Sverige för att kunna skapa en trygg och värdig äldreomsorg för de äldre (Larsson 

2006). Redan på 1950- talet började hemmaboideologin växa fram men det var inte förrän 

socialtjänstlagen trädde i kraft år 1982 då de äldre kunde bli biståndsberättigade hjälp i 

hemmet (Lindelöf & Rönnbäck 2004). Den nationella värdegrunden för allt arbete inom 

äldreomsorgen säger att äldre ska känna välbefinnande och leva ett värdigt liv 

(Socialstyrelsen 2015). I dagsläget använder äldreomsorgens biståndshandläggare sig av en 

individuell prövning vid handläggning av en inkommen ansökan med stöd i socialtjänstlagens 

biståndparagraf. Individuell prövning innebär att varje ansökan ska prövas utifrån det 

individuella behovet hos den hjälpsökande och att det alltid ska vara behovsprincipen som 

styr arbetet och beslutsfattandet (Lindelöf & Rönnbäck 2004). Som många andra yrkesroller 

inom det sociala fältet anses biståndshandläggare vara en “street- level burecrat” eller 

gräsrotsbyråkrat som de benämns på svenska. Gräsrotsbyråkraten får rollen att medla mellan 

staten och medborgarna (Lipsky 1980, 2010). 

Mot bakgrund av ovanstående vill vi undersöka de faktorer som inverkar på 

biståndshandläggares handlingsutrymme. Vi är intresserade av att ta reda på hur de balanserar 

mellan strukturella krav och förmågan att agera med fria händer. Är det riktlinjer och 

schablontider som styr eller har biståndshandläggare möjlighet att göra individuella 

bedömningar och leva upp till vad som står i socialtjänstlagens portalparagraf om 

självbestämmande och ett värdigt liv? 

 

1.2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur biståndshandläggare upplever sitt 

handlingsutrymme utifrån gräsrotsbyråkratens roll. Vi kommer även att försöka tolka och 

förstå de faktorer som påverkar biståndshandläggares handlingsutrymme och behöver därför 

identifiera dessa faktorer. 

Frågeställningar vi kommer utgå från är: 

 Hur upplever biståndshandläggare inom äldreomsorgen sitt handlingsutrymme? 

 Vilka faktorer påverkar biståndshandläggarnas handlingsutrymme? 
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1.3. Centrala begreppsdefinitioner  

 

 Biståndshandläggare och biståndsbedömare 

Vår benämning av biståndshandläggare syftar endast till biståndhandläggare inom 

äldreomsorgen. Biståndshandläggare är kommunala tjänstemän vars arbetsuppgifter är 

att ta emot, utreda, handlägga samt besluta kring ansökningar om hjälp från den 

kommunala äldreomsorgen (Dunér & Nordström 2003b). I denna studie kommer vi 

använda biståndshanläggare och biståndsbedömare synonymt. 

 Gräsrotsbyråkrat  

Vi har använt oss av gräsrotsbyråkrater som en teoretisk förklaring av 

biståndsbedömare i denna studie. Det är ett teoretiskt begrepp enligt Lipsky (1980, 

2010) som syftar till offentligt anställda tjänstemän med en direktkontakt till 

medborgarna/kunderna. Uppdraget inbegriper handlingsutrymme i sitt arbete vilket 

innebär en högre eller lägre grad av improvisation. Begreppet är studerat inom den 

sociala offentliga sektorn av professor Johansson (2007) men även internationellt 

(Coen 2005).  

 Handlingsutrymme  

Är ett brett begrepp som handlar om det befintliga spelrummet och friheten att handla 

inom en avsedd ram. I vår studie avser vi med handlingsutrymme det utrymme 

biståndshandläggarna har att handla inom. Det kan handla om balansering mellan 

strukturella krav och fritt handlande.  
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2. Tidigare forskning 

I kapitlet om tidigare forskning har ett urval av de aktuella studier som finns kring 

handlingsutrymme inom socialt arbete gjorts. Det som framförallt tas upp är 

biståndsbedömning, studier om handlingsutrymme inom socialt arbete, vad som påverkar 

handlingsutrymmet samt maktbegreppet. 

 

2.1. Biståndsbedömning 

Enligt socialtjänstlagen krävs det en formell ansökan om stöd från den enskilde vilket syftar 

till att säkerställa individens rätt till självbestämmande och integritet. Biståndet ska utformas 

individuellt och i samarbete med individen (Dunér & Nordström 2006). Det första initiativet 

till att söka om hjälp från äldreomsorgen brukar komma från den äldres anhöriga eller 

sjukvårdspersonal som påkallar att ett hjälpbehov finns. Det är inte ofta det är den äldre själv 

som tar första initiativet även om förekommer. När det är någon annan än den enskilde själv 

som tar kontakten benämns det som en anmälan om behov av bistånd. När en sådan anmälan 

inkommer är det upp till handläggaren att ta reda på vad den äldre själv tycker för att kunna 

göra ett formellt beslut. När den äldre själv ringer till biståndshandläggaren för att söka om 

hjälp från äldreomsorgen kallas det för en ansökan om bistånd (Dunér & Nordström 2003a). 

Varje ansökan om hjälp i hemmet ska idag styras av behovsprincipen vilket innebär att det 

alltid ska ske en individuell prövning med stöd av socialtjänstlagens biståndsparagraf. Det här 

kallas även diskretionär tilldelning. Beslutsfattandet som utgår från det diskretionära 

tilldelningssystemet har ofta en koppling till lagstiftning och till de handlings- och 

tolkningsutrymme handläggarna har i förhållande till normer och lagar (Lindelöf & Rönnbäck 

2004).  

Dunér och Nordström (2003a) menar att själva behovsbedömningen sker ofta genom ett 

personligt möte i den enskildes hem eller på sjukhus via en vårdplanering. Vid det personliga 

mötet använder sig biståndsbedömaren av sina sinnesintryck. Det kan handla om att se hur 

den äldre personen ser på sig själv samt hur dennes omgivning ser ut. Biståndsbedömningen 

utgår från socialtjänstlagens biståndsparagraf där det står att den som inte själv kan tillgodose 

sina behov har rätt till bistånd. Biståndshandläggarna ska även bedöma om de äldre kan få 

sina behov tillgodosedda på annat sätt än genom bistånd, som till exempel genom att den 

äldres bostad anpassas eller att den äldre får hjälpmedel för att själv kunna tillgodose sina 

behov (Dunér & Nordström 2003a). Allt socialt arbete är enligt Svensson, Johnsson och 

Laanemets (2008) organiserat och bygger på att alla handlingar genomförs utifrån kunskap 

och professionalitet. Dunér och Nordström (2006) menar att biståndshandläggare påverkas av 

generella normer och värderingar i samhället samt genom särskilda moraliska krav i varje 

enskilt fall. De möter oro och krav från anhöriga och vårdpersonal om att den sökande inte 

ska utsättas för någon risk eller fara. Dessa krav ställs mot den hjälpsökandes önskemål om att 

ha lite hjälp och vara så självständig som möjligt, vilket kräver en sorts förhandling för att få 

nå en överenskommelse som alla kan acceptera. Biståndshandläggarna ska balansera allas 

olika uppfattningar om vilka behov den hjälpsökande har samt försöka matcha dem mot 

kommunens utbud. Genom denna förhandling kan biståndshandläggare övertyga vissa av de 
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hjälpsökande att ta emot hjälp, delvis mot sin vilja. Genom uppföljningar och utvärderingar 

kan biståndsbedömarna använda sin avsiktliga makt för att påverka den äldre att så 

småningom ta emot mer hjälp. Den äldre ges då möjligheten att vänja sig vid att vara 

beroende av andra som till slut kan möjliggöra att de är villiga att ta emot mer hjälp. 

 

Benders (1991 refererad i Lindelöf & Rönnbäck 2004) var en av de första med att belysa 

handläggningsprocessen för äldreomsorgen i sin rapport “Pensionärslotteriet”. I rapporten 

jämförs handläggningsprocessen med ett lotteri och författaren menar att det skulle finnas en 

slumpmässighet i beslutsfattandet. Metaforen syftade på att vinst- och nitlotterna bestod av 

vilken handläggare kunden fick. Biståndsbesluten påverkades mer av handläggarens kön, 

ålder, kompetens och erfarenheter än den hjälpsökandes behov. Lindelöf och Rönnbäck 

(2004) förklarar även att det finns flera studier som styrker denna lotterimetafor. 

 

2.2. Handlingsutrymme inom biståndshandläggning 

Den rättsliga styrningen av äldreomsorgen har sedan socialtjänstlagens tillkomst i stort sett 

varit oförändrad vilket har lämnat ett stort handlingsutrymme för biståndshandläggarna 

(Blomberg & Dunér 2015). Handlingsutrymmets storlek utformas av organisationens uppdrag 

och påverkas av faktorer som tolkningar, traditioner och rutiner men också utav individuella 

faktorer som uppstår i mötet mellan biståndshandläggare och hjälpsökande. 

Biståndshandläggare har en stor frihet i sitt arbete samtidigt som de styrs av regler, lagar och 

överenskommelser. Friheten kommer dock tillsammans med ansvar och är beroende av hur 

olika biståndshandläggare hanterar det utrymme som ges. Handlingsutrymme innebär en 

chans för biståndshandläggare att själv kunna välja hur de ska handla utifrån det utrymme 

som erbjuds i yrkesrollen. Att ha handlingsutrymme innebär dock inte bara chansen att kunna 

välja. Handlingsutrymmet innefattar även att biståndshandläggare har kompetensen för att 

göra rimliga beslut. Det är varken regler eller bristen på regler som utgör handlingsutrymmet 

utan snarare chansen att kunna handla mellan dem (Svensson et al. 2008). Det är 

handlingsutrymmet som hindrar eller utökar den enskildes möjligheter på systemnivå. Därför 

blir handlingsutrymmet ett praxisbegrepp som formas av de tolknings- och 

handlingsmöjligheter handläggarna har att handla utifrån. Handlingsutrymmet påverkas av 

organisationens grundantaganden som redan från början pekar på hur både arbetet och 

relationen till klienten borde struktureras. Härigenom skapas ett norm- och 

legitimeringssystem som biståndshandläggarna omedvetet är med och konstruerar vilket 

resulterar i att de själva blir offer för systemet (Lindelöf & Rönnbäck 2004). Det är både 

tankemässiga och administrativa ramar som påverkar biståndshandläggarnas 

handlingsutrymme och vad som kan genomföras i arbetet (Svensson et al. 2008). Blomberg 

och Dunér (2015) belyser att det finns olika sätt att se på handlingsutrymmets storlek. Ett sätt 

de tar upp är att handlingsutrymmet är begränsat på grund av allt mer detaljerade riktlinjer och 

regelverk samt av ledningens ökade inflytande och makt över bedömningarna. Ett annat sätt 

som motsätter sig det här är att handlingsutrymmet kan öka på grund av fler detaljerade 

regelverk, eftersom allt fler regler och riktlinjer gräsrotsbyråkraten ska ta hänsyn till desto fler 

möjliga målkonflikter kan uppstå vilket mynnar ut i större tolkningsmöjligheter. Dunér och 
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Nordström (2006) menar att biståndshandläggarna i den svenska äldreomsorgen har ett 

relativt stort handlingsutrymme, men att det endast används i begränsad utsträckning. Istället 

för att använda sin strukturella makt låter de sig styras av organisatoriska och administrativa 

riktlinjer i beslutsfattandet. Det kan förstås som att de använder sin avsiktliga makt för att 

påverka beslutsprocessen i den riktning som passar organisationen. Biståndshandläggarna i 

Dunér och Nordströms (2006) studie använde sina kunskaper om de rättsliga och 

organisatoriska riktlinjer och informerade om utbudet av tillgängliga tjänster för att påverka 

de hjälpsökande till att anpassa sig till kommunens insatser. 

 

2.3. Vad påverkar handlingsutrymmet? 

Lindelöf och Rönnbäck (2004) anser att det finns omgivningsfaktorer som påverkar 

handläggarnas beslutsfattande så som ekonomiska förhållanden, befolkningens 

sammansättning och konsekvenser av statliga reformer exempelvis ädelreformen. Att allt färre 

människor får mindre hjälp av hemtjänsten menar författarna är en konsekvens av att 

kommunerna använder ett mer restriktivt förhållningssätt i handläggningsprocessen. 

Författarna anser att det restriktiva förhållningssättet kan ha uppstått som ett tillvägagångssätt 

att hantera det eskalerade behovet av hjälp. Att den ökade restriktiviteten borde få 

konsekvenser i antalet avslag på biståndsansökningar anser författarna vara något självklart 

men menar att någon ökning inte uppmärksammats. De menar också att det nästintill inte 

finns några direktiv för handläggarna hur de ska använda sig av förhållningssättet i 

handläggningsprocessen utan att det överlämnas helt och hållet till de enskilda 

biståndshandläggarna och varje individuell ansökan. Direktiven från politikerna kan handla 

om att handläggarna ska hålla sig inom kommunens budgetramar. Författarna tar även upp en 

annan faktor som också kritiserats, hanteringen av avslag och dess dokumentation. De menar 

att med hänsyn till den ökade restriktiviteten kan det antas att många av de biståndssökande 

som får avslag oftast får nöja sig med ett muntligt sådant. Lindelöf och Rönnbäck (2004) tar i 

sin avhandling även upp socialtjänstlagens utformning och hur det faktum att det är en ramlag 

påverkar handläggarnas beslutsfattande. Lagens vaga utformning kan anses förminska den 

enskildes rättigheter. Enligt lagstiftaren hör dock de vagt preciserade förmånerna samman 

med individuella behov och att rättigheterna därmed endast kan tillämpas utifrån individens 

unika situation och de lokala förutsättningarna. Därför menar lagstiftaren att det skulle vara 

mycket svårt om inte omöjligt att förutsäga vilka behov eller vilken situation som skulle ge 

rätten till bistånd. För att säkerhetsställa att socialtjänstlagens rättstillämpning blir jämlik och 

rättvis i hela landet finns möjligheten att överklaga alla biståndsbeslut enligt 

biståndsparagrafen (Lindelöf & Rönnbäck 2004).  

 

Dunér och Nordström (2006) hävdar att riktlinjerna syftar till att göra lagstiftningen mer exakt 

och detaljerad. Motiven bakom riktlinjerna har att göra med rättvis fördelning, ekonomiska 

begränsningar och personalens arbetsmiljö. Det beskrivs att det finns en motsägelse i att ha 

riktlinjer för att skapa jämlikhet i bedömningen när syftet med behovsbedömning är att 

bedöma individuella behov och situationer. Författarna lyfter upp spänningen mellan den 

lagstadgade individuella behovsprövningen och de detaljerade riktlinjer, det standardiserade 
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utbudet av insatser samt begränsade resurser inom den svenska äldreomsorgen (Dunér & 

Nordström 2006). 

 

2.4. Makt och inflytande  

All myndighetsutövning innebär användning av makt. Makt handlar om inflytande och 

beroende. Det gör att förhållandet mellan hjälpsökande och gräsrotsbyråkrater blir 

asymmetriskt vilket i sin tur påverkar mötet och samspelet i beslutsprocessen. Makt är 

relationellt och ingår i alla sociala situationer och kan ses som en interaktion mellan ständigt 

föränderliga styrkeförhållanden vars verktyg bestäms av det sociala sammanhanget (Dunér & 

Nordström 2006). Makten kan dock uppfattas olika och få både positiva och negativa 

konsekvenser. Är båda parter i samspelet överens kan makten i situationen uppfattas som 

osynlig och skulle parterna ha olika åsikter uppfattas makten som synlig. Det är genom ett 

tolkningsföreträde makten blir synlig. Tolkningsföreträde innebär rätten att förklara, tolka och 

bestämma vilket ofta stämmer in på biståndshandläggarnas yrkesroll. När makt får en negativ 

laddning betraktas det ofta som något den ena parten blir offer för. Däremot om makten 

istället får en positiv laddning kan det ses som att den som har makt även får möjligheter och 

ansvar. I biståndshandläggarnas arbete ingår enligt författarna ett tolkningsföreträde gentemot 

de hjälpsökande (Svensson et al. 2008). 

 

Dunér och Nordström (2006) menar att gräsrotsbyråkraternas makt över sina kunder kan ses 

genom användandet av olika styrmedel såsom lagar, riktlinjer, materiella resurser och 

personlig relation samt deras kunskaper och personliga erfarenheter. De tar upp att det kan 

handla om strukturell och avsiktlig makt. Strukturell makt yttrar sig genom att handläggarna 

fått delegation från politikerna att fatta beslut enligt socialtjänstlagen. Politikerna har även 

givit dem tillgång till myndighetens materiella och mänskliga resurser. Baserat på deras 

yrkeskunnande ska handläggarna fördela resurserna till de människor som de tror är i störst 

behov av hjälp. Avsiktlig makt handlar om att påverka någon så att de handlar på ett visst sätt. 

Denna typ av makt kan ses i interaktionen mellan de äldre, deras anhöriga och 

gräsrotsbyråkraterna. Biståndshandläggarna handlar utifrån sina kunskaper och erfarenheter 

när de använder avsiktlig makt för att påverka de äldre och deras anhöriga, bland annat med 

hjälp av den information som de kommunicerar och de råd de ger. I sin studie belyser 

författarna att biståndshandläggarna använder sin makt att påverka de hjälpsökande i önskad 

riktning och att hitta en balans mellan krav och förväntningar i beslutsprocessen. Avsikten är 

att fatta ett beslut genom att antingen avvisa, avslå eller bevilja en ansökan. Författarna menar 

att biståndshandläggarna använder sig av olika tekniker för att kunna avvisa en ansökan. 

Dessa tekniker grundar sig i tre olika aspekter; lagliga, organisatoriska och moraliska. 

Biståndshandläggarna hänvisar till lagen och menar på att om en formell ansökan aldrig tagits 

emot finns det inte något att utreda. Även när anhöriga påpekar att hjälpbehovet finns hos den 

äldre avvisas ansökan utifrån att det inkräktar på den enskildes självbestämmanderätt då det 

enligt socialtjänstlagen endast är den enskilde som kan ansöka om hjälp. Handläggarna 

informerar om vad kommunen kan erbjuda och vad riktlinjerna säger men undviker att berätta 

för den sökande att denne har rätt att ansöka om precis vad denne vill. De händer även att 
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biståndshandläggarna jämför de sökande med varandra för att fördela resurserna rättvist. 

Äldre personers ansökningar är ofta vagt formulerade vilket ger ett stort tolkningsutrymme för 

handläggaren. 
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3. Teoretiska perspektiv 

Syftet med kapitlet nedan är att presentera de teorier som använts i analysen av 

intervjustudien och som anses relevanta för studiens slutsatser. Lipskys (1980, 2010) teori om 

gräsrotsbyråkratin introducerar teoretiska perspektiv eftersom biståndshandläggare definieras 

som gräsrotsbyråkrater. Krav-, kontroll- och stödmodellen av Karasek och Theorell (1990) 

har valts ut eftersom den är relevant för hur biståndshandläggare upplever sitt 

handlingsutrymme. Teorierna presenteras nedan.  

 

3.1. Biståndsbedömare som gräsrotsbyråkrater 

År 1980 myntade Michael Lipsky begreppet gräsrotsbyråkrat. Begreppet gräsrotsbyråkrat kan 

ses som en paradox metafor. Där beskriver första delen av ordet ett avstånd från den centrala 

organisationen med en närhet till fältet och medborgarna. Den andra delen av ordet syftar på 

byråkratin med tydliga regler och strukturell auktoritet. Lipsky (1980, 2010) menar att 

klassiska gräsrotsbyråkratier är socialkontor, skolor, polisstationer, domstolar och så vidare. 

Myndigheterna är i sig väldigt olika varandra men det finns gemensamma nämnare som gör 

att han analyserar dessa tillsammans och ger dem ett gemensamt namn. Han menar att det 

som myndigheterna har gemensamt är att deras personal samspelar med medborgarna och har 

ett stort handlingsutrymme i att bestämma över hur och till vilka myndighetens resurser och 

sanktioner ska utgå till. Gräsrotsbyråkratin är konstruerad för masshantering av medborgare 

och den erbjuder kostnadsfria hjälpinsatser, dock är utbudet begränsat. Lipsky (1980, 2010) 

hävdar att utövandet av handlingsutrymmet är direkt kopplat till arbetarnas arbetsbörda vilket 

även är i linje med vad Karasek och Theorell (1990) menar. Vidare menar han att 

gräsrotsbyråkraterna inte kan utföra sitt arbete och svara till den enskildes behov till fullo 

eftersom att de inte alltid kan individanpassa beslutsfattandet då de saknar tiden, 

informationen eller andra nödvändiga resurser. Det här leder till att de utvecklar rutiner för att 

förenkla medborgaren och omgivningen för att sedan lättare kunna utföra sitt arbete. För att 

underlätta arbetet gör gräsrotsbyråkraterna en kategorisering av kunderna samt en 

standardisering av insatserna. Att ha tydliga kategorier samt rutiner för kunder med ett visst 

sorts behov kan innebära att handläggarna kan fatta snabba beslut om kunden i fråga passar in 

i just den kategorin. Arbetssättet kan alltså underlätta för gräsrotsbyråkraterna samtidigt som 

det kan begränsa deras arbete. Metoden kan begränsa handlingsutrymmet de har i ett 

kundmöte om kunden i fråga inte passar in i den redan befintliga kategorin. Enligt Lipsky 

(1980, 2010) är masshantering av medborgarna en norm som har en viktig roll för kvalitéten i 

hanteringen av medborgaren.  

Lipsky (1980, 2010) menar att biståndsbedömarna ställs inför dilemmat mellan lyhördhet och 

standardisering i konstruktionen av en kund. Med lyhördhet menas en kundcentrerad strategi 

som tar tillvara på den hjälpsökandes önskan och erfarenheter. Standardisering innebär en 

tendens att behandla alla hjälpsökande lika utifrån organisationens ramar och resurser. Den 

ständiga förekomsten av dessa två principer gör gräsrotsbyråkraten ansvarig inför två källor, 

kundens preferenser och organisationernas preferenser. Lindelöf och Rönnbäck (2004) menar 

att biståndshandläggarna inom äldreomsorgen kan beskrivas som “gränsvakter”, det är de som 
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beslutar om den sökande ska få hjälp samt vad denne ska få hjälp med. De har som uppgift att 

gallra bland de sökande. 

 

Lipsky (1980, 2010) hävdar att till skillnad från andra tjänstemän i andra organisationer har 

gräsrotsbyråkraterna ett stort handlingsutrymme i beslutandet av insatser för medborgaren. 

Till exempel är det polisen som bestämmer vem de ska arrestera och vems beteende som ska 

överses och biståndshandläggaren bestämmer vem som blir beviljad en insats och vem som 

inte är berättigad och så vidare. Han är noga med att understryka att gräsrotsbyråkraterna inte 

är okontrollerade av lagar, regler, direktiv ovanifrån eller från de rutiner de har i 

arbetsgruppen. Tvärtom formas riktlinjerna för organisationens arbete av politiker och 

administrativa tjänstemän. Handlingsutrymmet är en viktig del i gräsrotsbyråkratens arbete 

eftersom situationerna och medborgarna gräsrotsbyråkraterna möter är unika och går inte att 

bemöta på samma vis. Den sociala kontexten är komplex och kan inte fångas i detaljerade 

föreskrifter. Exempelvis lär sig inte alla barn på samma sätt, en del har lättare för matematik 

medan andra har svårare för det, då behöver läraren anpassa utlärandet så att alla har 

möjligheten att lära sig. 

 

Lipsky (1980, 2010) beskriver att det kan ses som att biståndshandläggarna i sin roll ställs 

inför dilemmat mellan självbestämmande och kontroll. Han menar att gräsrotsbyråkraten får 

rollen att medla mellan stat och medborgare. Som en del av sitt arbete träffar 

gräsrotsbyråkraterna den sökande ansikte mot ansikte samtidigt som de deltar i den 

instrumentella beslutsordningen för att avgöra vilken service den sökande ska få. Eftersom det 

endast är gräsrotsbyråkraterna som träffar och integrerar med den sökande är de också den 

enda yrkesgrupp som har tillgång till både den hjälpsökandes upplevelser, behov och krav 

samt tillgång till myndighetens lagar och riktlinjer. Det ger gräsrotsbyråkraten stor makt över 

såväl institutionen som den hjälpsökande. Den besvärliga rollen som gräsrotsbyråkrat 

innefattar att tolka och uppfylla politikernas ambitioner samt förmedla olika tjänster till 

medborgarna som exempelvis att ta hand om de äldre så de får sina behov uppfylla. Det är 

dock inte alltid kraven från organisationen stämmer överens med vad medborgarna vill ha. 

Blomberg och Dunér (2015) hävdar att handlingsfriheten formas av omständigheterna och 

förutsätter att gräsrotsbyråkrater utför sina uppgifter med grund i sitt professionella kunnande 

vilket ger utrymme för personlig bedömning. Det är när tolkningar blir praktik som den 

nationella policyn för organisationen skapas.  

 

Lipsky (1980, 2010) menar att om behovet och utbudet var i balans skulle det inte finnas 

några problem, men i gräsrotsbyråkratens arbete är alltid behovet större än utbudet hos 

myndigheten. Vidare menar han att resursproblemet i de flesta fall inte går att lösa. Trots 

denna omöjlighet görs försök för att lösa problemet med resurser genom att förbättra 

effektiviteten i gräsrotsbyråkratens arbete. Det efterfrågas av både kunderna och cheferna 

inom organisationen. Ett sätt att komma åt resursproblemet kan vara genom ransonering. Det 

kan göras genom att begränsa åtkomst och minska efterfrågan av tjänsten till exempel genom 
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att skapa kriterier för att undanhålla tjänster och skapa mentala kostnader såsom stigma av 

klienter. Villkoret för att bli beviljad omvårdnadsinsatser för äldre kan vara att det behövs en 

viss nivå av nedskrivning av fysiska, sociala och mentala förmågor, vilket bedöms med hjälp 

av en standardiserad uppsättning instrument. Resursförvaltningen i den offentliga 

gräsrotsbyråkratin handlar om effektivitet, produktivitet och målförtydligande. Lipsky 

beskriver det här nedan: 

 

When all the ‘fat’ has been trimmed from the agency budget 

and all the ‘waste’ eliminated, the basic choices remain: to 

further automate, systematize, and regulate the interactions 

between government employees and citizens seeking help; to 

drift with the current turmoil that favours reduced services and 

more standardization in the name of cost effectiveness and 

budgetary controls; or to secure or restore the importance of 

human interactions in services that require discretionary 

(Lipsky 1980 s. xv) 

 

3.2. Karaseks och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell 

Karaseks och Theorells (1990) modell kommer senare att användas i diskussionen för att 

kunna förklara handlingsutrymmet och biståndshandläggarnas arbetsklimat. Vi kommer inte 

att operationalisera eller använda modellen för att mäta handlingsutrymmet.  

Karaseks och Theorells (1990) modell är en känd modell för att förklara vad som påverkar 

känslan av stress. Modellen beskriver de krav arbetaren har i förhållande till kontroll över en 

viss situation. Modellen presenterades på 1970-talet av Robert Karasek som sedan 

tillsammans med Töres Theorell vidareutvecklades. Modellen består av två dimensioner där 

den ena handlar om psykiska krav för den anställde och den andra handlar om kontroll över 

sitt handlingsutrymme och över sin arbetssituation. Kraven kan vara kvalitativa, kvantitativa, 

kognitiva eller emotionella. Kontrollen handlar om hur stor möjlighet till att fatta beslut och 

hur stor kompetens arbetaren har vilket ger kontroll över både situation och krav. Kontrollen 

kan även ses som vilket handlingsutrymme den arbetande har. Otydliga arbetsuppgifter och 

inte tillräckligt med information till att fatta beslut kan ses som exempel på bristande kontroll. 

Eftersom stress ökar när känslan av kontroll över en situation håller på att gå förlorad kan det 

ses att dessa två faktorer hänger samman. Kombinationen av de psykologiska kraven med låg 

eller hög kontroll över arbetet utifrån modellen resulterar i fyra typer av arbeten som benämns 

spända, avspända, passiva och aktiva. I spända arbeten är det en låg kontroll av arbetet och 

höga psykologiska krav vilket innebär en liten möjlighet för arbetarna att påverka sitt arbete 

som i sin tur kan leda till stress och psykiskt dåligt mående. I avspända arbeten har den 

anställde stor kontroll över sitt arbete och låga psykologiska krav. Arbetarna i den här typen 

av arbete har det fridfullt och drabbas sällan av ohälsa eftersom de har kontroll över sitt arbete 

samt låga arbetskrav. I passiva arbeten är såväl kontrollen som de psykologiska kraven låga. 

Här uppfattar de anställda att de varken får användning av sin kompetens eller färdigheter och 

att de inom tid glöms bort eller förminskas vilket kan leda till att de tappar motivationen för 
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arbetet. Anställda på den här typen av arbete har stor risk att få negativa hälsoeffekter. I aktiva 

arbeten har de anställda höga psykologiska krav och samtidigt en hög kontroll. Här känner de 

anställda att de växer och lär sig som personer. Här skapas arbetsglädje och motivation för att 

fortsätta arbeta (Karasek & Theorell 1990). 

    

                    
Figur 1: Karaseks ursprungliga krav- och kontrollmodell (Karasek & Theorell 1990, s. 32)   

 

Karasek och Theorell (1990) menar att deras modell kan kompletteras med variabeln socialt 

stöd vilket de hävdar kan ha en positiv inverkan och till viss del kan minska eventuella 

negativa hälsoeffekter av en ogynnsam sammansättning av kontroll och krav. Socialt stöd kan 

handla om att de har stöd från chefer och kollegor. Stödet kan handla om återkoppling på 

arbetet som utförts, vägledning i arbetet eller gemenskap i arbetsgruppen.   
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4. Metod 

Nedan presenteras hur vi gått tillväga under vår studie. Vi kommer presentera metodologisk 

ansats, deltagare och urval, datainsamling, bearbetning och analys, validitet och reliabilitet 

samt etiska överväganden.  

 

4.1. Kvalitativ metod och design av studien 

Syftet med studien avgör den metodologiska ansatsen. Då vår forskningsfråga handlar om 

biståndshandläggares upplevelser av handlingsutrymme i arbetet är kvalitativ metod 

lämpligast att använda tillsammans med intervjuer som dataunderlag (Malterud 2009). Med 

hjälp av en kvalitativ ansats har vi som intervjuare en stor möjlighet att få ett brett och 

djupgående informationsfällt av våra informanter. Underlaget användes sedan för att besvara 

våra frågeställningar. Syftet och problemformuleringen har inspirerats utifrån litteraturen, 

dock har vi utgått från en explorativ och öppen ansats för att kunna behandla datamaterialet. 

Empirisk data från datainsamlingen har använts för att skapa en teoretisk modell.  

 

4.2. Deltagare och urval  

Vi har intervjuat biståndshandläggare inom äldreomsorgen i fem olika stora kommuner. Två 

kommuner klassas som medelstora, med mellan 90 000 - 145 000 invånare, och tre anses vara 

mindre kommuner med mellan 8000 - 13 000 invånare. Att vi valde olika kommuner berodde 

delvis på att vi ville få ett så brett perspektiv som möjligt men även för att kunna 

uppmärksamma eventuella skillnader. För att få kontakt med våra informanter ringde vi 

respektive kontaktcenter i de olika kommunerna. Vid den initiala kontakten lämnade vi 

önskemål om att få en bredd bland informanterna utifrån olika kön, ålder och bakgrund.  

Vi blev sedan kontaktade av de handläggare som ville ställa upp på en intervju. Fem 

intervjuer med sju biståndshandläggare genomfördes, fyra intervjuer var enskilda och en var 

en gruppintervju med tre handläggare från samma kommun. Informanterna var mellan 

åldrarna 36 och 62 samt hade olika utbildningar. Sex av informanterna var kvinnor och en var 

man. Samtliga hade flera års yrkeserfarenhet inom biståndshandläggning. Intervjuerna 

genomfördes på informanternas respektive arbetsplats och varade mellan 40 och 90 minuter. 

Vi hade i förväg gemensamt bestämt att båda skulle närvara under intervjuerna men att en av 

oss skulle vara ledande i intervjun och utgå från intervjuguiden. Den andra skulle på så sätt 

kunna fokusera mer på den icke-verbala kommunikationen, minnesanteckningar samt inflika 

med följdfrågor för att kunna vidga informationsfältet ytterligare. Eftersom vi har försökt att 

få en så stor bredd på informanterna som möjligt och intervjuat de med stor kunskap och 

erfarenhet av ämnet har vi utgått från ett strategiskt urval enligt convinient sample. Jacobsson 

och Meeuwisse (2008) beskriver att strategiskt urval handlar om att välja de informanter med 

störst kunnighet inom ämnet och med olika typer av erfarenheter. Vår ambition var att ha 

bredare urvalskriterier, dock uppfylldes endast kriterierna om olika kommuner, åldrar och 

utbildningar och ej kriteriet om kön. Convinient sample är lämpligt i det initiala skedet av en 

studie med syftet att hitta de informanter som är tillgängliga att intervjua (Esaiasson, Gilljam, 
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Oscarsson & Wängerud 2003). Vi har utgått från convinient sample men samtidigt styrts av 

teoretisk mättnad då vi i förväg inte bestämt antal intervjuer utan avslutade datainsamlingen 

när inga fler relevanta aspekter dök upp. Sammanfattningsvis har både tillgänglighet och 

kompetens styrt urvalet av informanter. 

Bakgrundsinformation av de intervjuade biståndshandläggarna presenteras nedan: 

 Informant 1 är kvinna och har 1,5 års högskoleutbildning, sociala servicelinjen. 30 års arbetserfarenhet i 

socialt arbete. Anställd som biståndshandläggare i en mindre kommun. 

 Informant 2 är kvinna och har 3,5 års högskoleutbildning, socionomprogrammet. 5 års arbetserfarenhet 

av socialt arbete. Anställd som biståndshandläggare i en mindre kommun. 

 Informant 3 är kvinna och har 3,5 års högskoleutbildning, sociala omsorgsprogrammet. 10 års 

arbetserfarenhet av socialt arbete. Anställd på delad tjänst inom biståndshandläggning, LSS samt 

utvecklingsfrågor i en mindre kommun.  

 Informant 4 är kvinna och har 3 års högskoleutbildning, beteendevetenskapliga programmet. 10 års 

arbetserfarenhet av socialt arbete. Anställd som biståndshandläggare i en medelstor kommun.  

 Informant 5 är man och har 1,5 års högskoleutbildning, sociala servicelinjen. 43 års arbetserfarenhet av 

socialt arbete. Anställd som biståndshandläggare i en medelstor kommun. 

 Informant 6 är kvinna och har 3,5 års högskoleutbildning, socionomprogrammet. 20 års erfarenhet av 

socialt arbete. Anställd som biståndshandläggare i en medelstor kommun. 

 Informant 7 är kvinna och har 3,5 års högskoleutbildning, sociala omsorgsprogrammet. 35 års 

arbetserfarenhet av socialt arbete. Anställd som biståndshandläggare i en medelstor kommun.  

 

4.3. Datainsamling 

Vi har använt oss av en halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga 2) för att låta intervjusvaren 

vara vägledande. I intervjuguiden valdes fem teman ut: bakgrund, yrket, handlingsutrymmet, 

makt och övrigt som det sedan ställdes frågor kring. De teman vi utgått från har varit ledande 

i intervjuerna medan följdfrågorna endast använts som stöd. Kvale och Brinkmann (2014) 

beskriver intervjuguiden som ett manus för intervjun som kan vara mer eller mindre strikt. En 

halvstrukturerad intervjuguide innehåller teman samt förslag till frågor. Under intervjuerna 

användes ljudupptagning för att på ett säkert sätt kunna återge informationen på ett så korrekt 

sätt om möjligt. Det möjliggjorde att vi som intervjuare kunde fokusera på ämnet som 

diskuteras. Intervjuerna transkriberades sedan ordagrant för att få en så detaljerad utskrift av 

intervjun som möjligt. Kvale och Brinkmann (2014) menar att transkribering innebär att 

omvandla intervjun från en form till en annan. En intervju är ett levande samspel med direkt 

tillgång till den icke-verbala kommunikationen för deltagarna i samtalet emellertid försvinner 

den i utskriften. En inspelad intervju förmedlar endast det språkliga budskapet men missar det 

kroppsliga. Intervjuerna delades upp mellan oss och lika stora delar transkriberades ordagrant 

för att inte missa något. 

 



  15 

4.4. Bearbetning och analys 

För att tolka datamaterialet ska forskaren utgå från de frågor problemformuleringen innehåller 

för att sedan använda svaren på dessa i jämförelse mot varandra. Det är dessa svar som utgör 

mönster forskaren kan reflektera över samt diskutera i relation till teorier. 

Problemformuleringen specificeras ofta i analysen för att på så sätt få tydligare frågor och 

därmed tydligare svar att reflektera över (Kvale & Brinkmann 2014). I vår analys började vi 

med att läsa igenom materialet och kodade viktiga avsnitt för att få en överblick, en så kallad 

öppen kodning. Dessa koder jämfördes med varandra för att få fram underkategorier med 

samma innebörd vilket sedan bildade kategorier och överkategorier. Vidare valdes kategorier 

som bäst besvarade vår forskningsfråga vilket stämmer överens med den selektiva fasen. 

Följande kategorier identifierades: Påverkansfaktorer; bakgrund, stödfunktioner, 

påtryckningar, reglemente och arbetssätt. Utövandet av handlingsutrymmet; beslutsfattandet, 

maktutövande, förhandling samt hantering av information och kommunikation. Upplevelsen 

av handlingsutrymmet; stressorer, maktlöshet, meningsfullhet, trygghet med struktur och 

emotionell distansering. Överkategorierna placerades utifrån relation till varandra för att 

kunna skapa en teoretisk grafisk modell som illustrerar kategoriernas koppling till 

kärnkategorin, minskning och ökning av handlingsutrymmet. När intervjuerna jämfördes med 

varandra framträdde skillnader och likheter i informanternas upplevelser av 

handlingsutrymmet och vad som påverkar detta. Vi har gjort en sammanställning av 

empiriska iakttagelser och beskriver dessa skillnader samt likheter i resultatkapitlet med hjälp 

av en flytande text samt illustrerande citat. Relationen mellan upplevelserna skapar teorin och 

kärnkategorin. Detta är den teoretiska fasen. Analysförfarandet som beskrivs ovan är 

inspirerat av Grounded Theory ansats (Glaser & Strauss 1967). Grounded Theory är en 

kvalitativ metod för bearbetning av kvalitativa data. Syftet med metoden är att skapa teorier 

som är grundade i empirin. Det viktigaste är att analysen och teoriskapande ska grundas i data 

och inte präglas av förutfattade meningar (Glaser & Strauss 1967). 

 

4.5. Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om giltighet och styrkan i ett uttalande. För att en slutsats ska anses giltig 

ska den vara korrekt härledd från sina ursprungliga premisser. Validitet i den kvalitativa 

forskningen har kommit att handla om en metod undersöker det den utger sig för att 

undersöka. Det kan även ses utifrån vilken mån undersökningen speglar verkligheten av de 

fenomen som intresserat forskaren (Kvale & Brinkmann 2014). För att uppnå en hög validitet 

konstruerades vår intervjuguide med utgångspunkt i vårt syfte och frågeställningar. Under 

bearbetningen av det insamlade datamaterialet har vi haft i beaktande att resultatet ska ge svar 

på studiens frågeställningar. Det här resulterar i att validiteten i vår studie höjs. Det är svårt att 

vara helt neutral i intervjuer. Vi gick in i intervjuerna med inställningen att inte uttrycka egna 

värderingar och åsikter samt att inte ställa ledande frågor. Det är något som också påverkar 

vår validitet till det positiva.  
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Reliabilitet handlar om studiens resultat är tillförlitligt, att studiens resultat kan reproduceras 

vid en annan tidpunkt och av en annan forskare. Det kan röra sig om huruvida 

intervjupersoner ger olika svar till olika forskare eller om intervjupersonerna kommer 

förändra sin svar under intervjun (Kvale & Brinkmann 2014). I studie har vi försökt att vara 

så neutrala som möjligt och inte ställa ledande frågor under intervjuerna. Ljudupptagning 

användes för att inte missa något och likaså ordagranna transkriberingar. Allt för att öka 

reliabiliteten i studien. 

 

4.6. Etiska överväganden 

I vår studie har vi sett till Vetenskapsrådets (2002) etiska forskningsprinciper och de krav som 

ställs på forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 

nyttjandekravet. Vi valt att tala om vilka vi är, var vi kommer ifrån och hur vårt resultat 

kommer att presenteras. Vi valde även att berätta om undersökningens syfte och informerade 

om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst för att uppfylla 

informationskravet. För att tillgodose samtyckeskravet hade vi vid telefonkontakt med 

intervjupersonerna fått samtycke till att genomföra intervjun samt att använda ljudinspelning. 

Konfidentialitetskravet kräver att författarna till studien ska ansvara för att alla uppgifter som 

framkommit under intervjuerna förvaras säkert och att intervjupersonerna kan känna sig 

trygga med att inte bli igenkända i den informationen de lämnat. Det här klargjordes för 

intervjupersonerna och vi har även utgått från det under analysen av intervjuerna då vi 

avkodat personerna och underlåtit att berätta i vilken kommun intervjuerna utfördes för att 

kunna upprätthålla anonymitet. Nyttjandekravet innebär att den insamlade informationen 

endast får användas i forskningssyfte. Även det här kravet har noga beaktats under studien. 

För att göra dessa krav ännu tydligare för informanterna skickades även ett informationsbrev 

ut där de informerades ytterligare (se bilaga 1). 

 

4.7. Resultatdisposition 

Vi har följt Glaser och Strauss (1967) ansats gällande hur resultatavsnittet presenteras i en 

studie. Det innebär att resultatet hålls fri från teoretisk analys och teoretiska referenser. Syftet 

med en sådan disposition är att lyfta fram detaljrikedomen av empiri så som koder, kategorier 

och överkategorier med efterföljande citat samt för att skapa egen teori med syftet att bidra till 

teoretiska kunskapsluckor i den befintliga forskningen. Därför kommer vårt resultat 

presenteras utan tidigare publicerad teori och endast innehålla vår framarbetade teori om hur 

handlingsutrymmet ökar eller minskar. Analysen görs sedan enligt Grounded Theory ansats i 

diskussionen tillsammans med nya teoretiska perspektiv som tillkom efter att analysen av data 

genomförts (Glaser & Strauss 1967).  
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5.  Resultat  

I detta kapitel presenteras det resultat som framkommit under analysen av det insamlade 

datamaterialet. Vi väljer att belysa studiens huvudsakliga kärnvariabel med tillhörande modell 

(se figur 2) samt överkategorier, kategorier, koder och citat från våra informanter. 

Analysen av intervjuerna visar att biståndsbedömarnas handlingsutrymme kan förstås i termer 

av faktisk minskning eller ökning vilket kan bero på ett antal faktorer. Vidare kan 

handlingsutrymme förklaras som ett faktiskt utövande och som en upplevelse. Det som tycks 

påverka handlingsutrymmet utifrån dataanalysen utgör en av våra överkategorier, 

Påverkansfaktorer som består av följande kategorier: bakgrund, stödfunktioner, 

påtryckningar, reglementen och arbetssätt. Dessa faktorer inverkar på hur stort eller litet 

handlingsutrymme informanterna upplever att de har. Mot bakgrund av det kan 

handlingsutrymme dels utövas och faktiskt upplevs på ett emotionellt plan.  

Överkategorin Utövandet av handlingsutrymmet ges i uttryck genom kategorierna: 

beslutsfattande, maktutövande, förhandling och hantering av information och kommunikation. 

Det är genom dessa kategorier handläggarna väljer hur de vill utföra sitt arbete samt hur 

mycket handlingsutrymme de har möjlighet att använda sig av. Den andra överkategorin, 

Upplevelsen av handlingsutrymmet utgörs av följande kategorier: stressorer, maktlöshet, 

meningsfullhet, trygghet med struktur och emotionell distansering. Den egna upplevelsen är 

av individuell och emotionell karaktär. För mer information se modellen beskriven i Figur 2. 

 

Figur 2:  Handlingsutrymmets minskning och ökning. 
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5.1. Handlingsutrymme 

Handlingsutrymme är möjligheten att kunna handla fritt mellan strukturella krav och 

individens behov. Handlingsutrymmet är något som är individuellt och är kopplat till den 

enskilde biståndshandläggaren. En del biståndshandläggare ser endast till de riktlinjer som 

finns i kommunen medan andra känner sig friare att frångå dessa och ser istället mer till sin 

egen bedömning av den enskildes behov. Biståndshandläggare ska alltid utföra en individuell 

prövning och se till den enskildes behov för att kunna bedöma vad som är skäligt utifrån 

lagstiftningen. Skälighet är ett begrepp som är svårtolkat och innebär inte samma sak för alla. 

För att kunna bedöma vad som är skäligt för en individ behöver biståndshandläggarna 

använda sitt handlingsutrymme för att komma fram till ett beslut. Att kunna se det 

individuella behovet är en grundläggande faktor för utövandet av handlingsutrymme för 

biståndshandläggare, kan hen inte se behovet kan hen heller agera för det.  

 

5.2. Påverkansfaktorer 

Påverkansfaktorer som påverkar handlingsutrymmet är bakgrund, stödfunktioner, 

påtryckningar, reglementen och arbetssätt, vilka påverkar handlingsutrymmet på olika sätt. 

Faktorerna kan både öka och minska handlingsutrymmet. Dessa beskrivs mer detaljerat i 

nedanstående text. 

 

5.2.1. Bakgrund 

Informanterna har varierande utbildning, kompetens, antal år i yrke och arbetar i olika 

kommuner, vilket påverkar hur handlingsutrymmet upplevs och utförs. Exempelvis upplever 

en del informanter att de har större utrymme att handla fritt i mindre kommuner än vad 

handläggarna i större kommuner har. Det här illustrerar vi med ett citat från en informant i en 

mindre kommun: 

 

Jag tror det skiljer en hel del faktiskt. Jag tror att vi i denna 

kommunen är ganska "snälla". Jag har en känsla av att det kan 

vara lite annorlunda i storstäder, att det kanske blir lite mer 

strikt. (Informant ett) 

 

5.2.2. Stödfunktioner 

Biståndshandläggarna ska i sitt arbete förhålla sig till människor i mer eller mindre utsatta 

situationer samt ta svåra ställningstaganden. För att klara av arbetet är det viktigt att de 

upplever att de får stöd av så väl kollegor som professionella handledare. Att få stöd ger 

handläggarna trygghet att utöva sitt handlingsutrymme. Dessa stödfunktioner kan finnas i 

både formella och informella sammanhang. Formellt stöd kan ske genom inplanerade 

handledarträffar där ärenden kan diskuteras med kollegor och chefer eller en professionell 

handledare. En informant i en medelstor kommun beskriver det så här:  
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Vi har speciella träffar där man kan ta upp ett specifikt ärende 

och diskutera det för det första lite djupare och sen få andra 

synvinklar för det är ju inte så säkert att man har med sig i den 

där verktygslådan när en är ute alla tankar och tankesätt själv, 

utan det kanske är andra som har andra erfarenheter men som 

ändå är inom den här ramen som en inte har tänkt på och då har 

man ju jättestor hjälp i varandra. (Informant sju) 

 

Informellt stöd är det stöd som kollegor ger till varandra utanför de schemalagda träffarna. 

Det kan röra sig om att få hjälp i hur de kan tänka i ett ärende, hur arbetsmiljön spelar roll och 

stödet att kunna få byta kund med en kollega om inte personkemin stämmer. Det kan även 

handla om att handläggaren precis haft ett jobbigt telefonsamtal med en upprörd kund eller 

anhörig som inte fått det denne velat, då kan det handla om att få stöd i att rätt beslut tagits 

samt att få höra att kollegan hade gjort samma bedömning.  Här nedan illustreras det med ett 

citat från en informant i en liten kommun: 

 

Ensam är inte stark, att bolla mellan kollegor är A och O och 

det tror jag gör att vi ligger väldigt lika i bedömningarna att det 

inte blir så stor skillnad om man möter mig eller någon av mina 

kollegor för vi förankrar det väldigt mycket hos varandra innan 

vi fattar beslut. (Informant tre) 

 

5.2.3. Påtryckningar 

Enligt socialtjänst lagen är det endast den enskilde som kan ansöka om bistånd och det är den 

enskildes självbestämmanderätt och integritet som ska styra. I ett ärende kan det finnas många 

intressenter förutom den enskilde som försöker påverka och styra biståndshandläggaren i en 

viss riktning. Påtryckningar kan förminska handlingsutrymmet då handläggarna känner sig 

kvävda. Påtryckningar kan handla om både externa så som anhöriga, utförare och 

sjukvårdspersonal men även interna så som myndighetschefer och kollegor. Att få arga och 

upprörda anhöriga på sig beskrivs av handläggarna som ”vardagsmat”. Situationer när 

anhöriga blir upprörda handlar framför allt om när biståndshandläggaren inte går in med 

någon insats eftersom att kunden inte själv anser sig behöva någon hjälp, trots att det kanske 

är tydligt för såväl biståndsbedömaren och de anhöriga. En informant från en mellanstor 

kommun beskriver hot som kan uppstå i dessa situationer: 

 

Det blir ju de här hoten då eller vad man ska säga, "då är det 

minsann ditt ansvar om det händer mamma eller pappa något". 

(Informant fyra) 

 

Förutom påtryckningar från anhöriga är det vanligt att andra professioner lägger sig i och 

försöker påverka beslutet. Det kan röra sig om vårdpersonal eller privata utförare. 

Biståndshandläggarna beskriver att de från de privata utförarna ibland får höra att om de inte 
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beviljar fler timmar får kunden inte hjälpen från utföraren. Det är inte bara påtryckningar från 

utomstående utan det förekommer även inom kommunen. Det kan handla om chefer som vill 

att biståndshandläggarna följer kommunens riktlinjer och att det ser till kommunens ekonomi 

när de fattar beslut och så vidare. Även från kollegor kan biståndshandläggarna få 

påtryckningar om att arbeta snabbare eller fatta vissa beslut för att de inte kan utföra sitt 

arbete förrän kollegan utförts sina arbetsuppgifter.  

 

5.2.4. Reglemente  

Reglemente har vi valt att kalla det som styr och påverkar biståndshandläggarna i sitt arbete, 

det handlar om riktlinjer, ÄBIC (Äldres Behov I Centrum), ekonomi, lagstiftning och 

prejudicerande domar. Reglemente kan både förminska och utvidga biståndsbedömarnas 

handlingsutrymme. De beskrivs mer i detalj nedan. 

 

Riktlinjer är något som nämnden i kommunen fattar beslut om, i riktlinjerna beskrivs vad som 

bör accepteras som skälig levnadsnivå. Det kan handla om allt från hur ofta det anses skäligt 

att kunden får det städat, hur ofta kunden får duscha, om hjälp för skötsel av husdjur beviljas 

och så vidare. Riktlinjerna beskrivs som en vägvisning eller ett riktmärke för hur 

biståndshandläggarna ska tänka kring vad som är skälig levnadsnivå. I intervjuerna kan det 

ses att handläggarna visar tecken på att känna sig tvingade att följa riktlinjerna men även att 

se till behovet hos den enskilde. Det illustreras nedan med ett citat från en informant i en 

mellanstor kommun:  

 

Det är väl boende som kan vara väldigt svårt när man ser att en 

person har resurser för att kunna bo kvar hemma men absolut 

inte vill det. Tittar man på kommunens riktlinjer sen så ser man 

ju att det här behovet kan ju tillgodoses hemma med mer 

hemtjänst. Dom avslagen när folk säger “jag vill verkligen inte 

bo här längre, det är för stort och det är för dyrt och det är för 

allting”, då kan det kännas lite hårt ibland att man är tvungen 

att göra det här. (Informant sju) 

 

ÄBIC är ett behovsinriktat arbetssätt som framtagits av socialstyrelsen efter kritik om att 

biståndsbedömningen inom äldreomsorgen varit alltför insatsstyrd och i för stor utsträckning 

fokuserat endast på de fysiska behoven. Arbetet med ÄBIC har ännu inte kommit igång i alla 

kommuner men handläggarna var alla positiva och såg fram emot att få komma i gång med 

det. En del informanter tror att arbetet med ÄBIC kommer leda till ett större 

handlingsutrymme och mer individanpassade insatser.  

 

Det finns ett mer uttalat budgettänk i de större kommunerna än i de små. I de större 

kommunerna ses det som en självklarhet att de ska tänka på budgeten och kan rada upp flera 

situationer där de tänker ekonomi och ser tid som pengar. Väljer biståndshandläggarna mellan 
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olika insatser väljer de den som är billigast för kommunen. Kommunens ekonomi påverkar de 

resurser som finns att tillgå vilket i sin tur påverkar hur stor handlingsfrihet 

biståndshandläggarna har. Biståndshandläggarna i de mindre kommunerna säger sig inte alls 

tänka på budgeten när det fattar beslut utan hänvisar till att det enda de lägger in i sin 

bedömning är kundens behov och vad lagstiftningen samt de prejudicerande domarna säger. 

Citatet nedan beskriver budgettänket i en mellanstor kommun: 

 

Vi pratar ju budget, skulle jag säga något annat skulle jag ljuga 

för er för det är klart vi gör. När budgeten blir sämre så har 

man ju hela tiden det här i bakhuvudet att vi måste försöka ge 

så många som möjligt så mycket som möjligt så kostnadsfritt 

som möjligt och det är ibland väldigt väldigt svårt. (Informant 

fem) 

 

Det som framförallt styr biståndshandläggarna i sitt yrkesutövande är socialtjänstlagen. Där 

står det tydligt att det är kundens behov som ska styra utformningen av insatsen, att det alltid 

ska ske individuella prövningar samt värnas om individens självbestämmanderätt och 

integritet. Det är denna lags vaga formuleringar som ger utrymme till biståndshandläggarnas 

handlingsutrymme och tolkningsfrihet. Något som kan påverka handlingsutrymmet, till både 

det större och det mindre, är de prejudicerande domarna och rättsfall som ligger till grund för 

vad som kan anses skäligt. Biståndshandläggare kan inte gå emot dessa två reglementen men 

samtidigt finns det inget ärende eller person som inte är unik vilket även möjliggör en 

tolkning av domarna. 

 

5.2.5. Arbetssätt 

Arbetssätt kan utifrån dataanalysen definieras som olika typer av upplägg och uppgifter som 

påverkar graden av upplevt handlingsutrymme. Generellt består arbetsdagarna av möten, 

telefontider och hembesök. Arbetssättet hos olika kommuner skiljer sig mest i uppdraget av 

organisationen då exempelvis biståndshandläggare i en mindre kommun får vara med på allt 

till skillnad från en större kommun där det är mer uppdelat. Hur biståndshandläggarna väljer 

att dela upp ärendena mellan sig är också något som skiljer kommunerna åt. De använder sig 

av datumindelning eller områdesindelning. En informant i en mindre kommun belyste deras 

arbetssätt utan riktlinjer vilket skiljer sig från de andra kommunerna. De har istället telefontid 

var tredje dag och tar då alla akuta ärenden och placerar resterande i en gemensam pärm. 

Pärmen tas itu med dagligen av handläggarna och ärendena fördelas. Något som upplevs svårt 

i arbetet är när den enskilde inte vill ta emot hjälp trots att både anhöriga och 

biståndshandläggaren ser att hjälpbehovet finns. Här nedan illustreras det med en citat från en 

mindre kommun:   
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Ja det är något utav det svåraste. Men då brukar vi göra så här 

att vi får ju fortsätta när vi ser att de har ett behov, vi kan inte 

bara släppa det. Utan vi är nog ganska tjatiga och det är ju 

många gånger när det är demens som det blir så här och då får 

vi fortsätta att gå dit kanske inte varje vecka men ibland har vi 

gjort det också. Så vi ger inte upp med det är ju frivilligt. Trots 

att de inte har insikt i sin problematik kan vi inte tvinga någon. 

Det är det som är tragiskt, vi ser behovet men inte den enskilde 

själv, så kan det vara. Men det är bara att fortsätta gå dit och 

det är vi skyldiga att göra också. Men det är ju jättesvårt det är 

det. (Informant två) 

 

5.3. Utövandet av handlingsutrymmet 

I detta avsnitt exemplifieras hur biståndsbedömarna utövar sitt handlingsutrymme. Utövandet 

kan ses genom de beslut de tar, hur de hanterar makt, vilken information de tar in och hur de 

hanterar den samt om det sker en förhandling mellan biståndsbedömare och kund.   

 

5.3.1. Beslutsfattande 

Biståndshandläggare förespråkar en myndighet vilket är svårt att komma ifrån. Som en 

myndighetsperson ska du förklara och redovisa varför det har tagits ett beslut och därför måste 

viss information vara med i utredningarna handläggarna skriver. Med stöd i vad lagstiftningen 

säger och hur kundens behov ser ut kan biståndshandläggarna bevilja ansökan med de resurser 

som finns att tillgå. Dock finns det här ett tolkningsutrymme där olika biståndshandläggare 

kan anse något som skäligt medan en annan inte gör det. Det här har lett till att det skapats 

riktlinjer som ska påvisa vad som är skäligt. Biståndshandläggarna får även förhålla sig till 

prejudicerande lagar när de fattar beslut. Det här beskriver en informant från en mindre 

kommun:  

 

 

 

Vi kan va med att påverka till viss del. Men samtidigt är det ju 

mycket lagen och just domar som man går efter. Ibland kanske 

man vill ge bifall och så men så har det kommit någon dom och 

då kan du ju inte göra det, man får ju gå efter det då för det är 

ju det som styr. Ja, det är inte lätt det där. Men visst vi kan ju 

vara med påverka, eller ja vi kan ju påverka så också, det kan 

vi ju. (Informant två)  

 

5.3.2. Maktutövande och inflytande i arbetet 

Arbetet som biståndsbedömare innefattar myndighetsutövning och makt. 

Biståndshandläggarna beskriver det som viktigt att vara medveten om makten och har en 

ödmjukhet inför den. När de kommer hem till en kund är det enligt informanterna viktigt att 

vara lyhörd. Makten som biståndsbedömarna har kan påverka den enskildes liv så väl positivt 
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som negativt. De har makten att kunna påverka människors liv i en positiv riktning och kunna 

hjälpa till att få en bra fungerande vardag. En syn på makt beskrivs nedan av en informant 

från en mindre kommun: 

 

Ja, det ser jag på med extremt stor respekt. Vi jobbar också så 

väldigt mycket att vi inte försöker inta några maktpositioner här 

och vi försöker tänka på allt utifrån vart man sätter sig i 

rummet, och nu är jag oftast ute på hembesök men annars att 

man med respekt kliver in i någons hem att man alltid tar av sig 

skorna oavsett hur skitit det än är. Vi pratar rätt mycket också 

om klädkoder att vi är ganska vanligt klädda, inte sticker ut och 

kommer dit som fina damer och att vi möter alla med respekt. 

(Informant tre) 

 

Makten biståndshandläggarna har innebär även en möjlighet att kunna forma kunden efter 

utbudet som erbjuds. Det här för att kunna passa in kunden i de resurser som kommunen har 

att tillgå för att på så sätt kunna bevilja ansökan.  

 

5.3.3. Förhandling 

Något som informanterna belyser som viktigt i arbetet är att den enskilde alltid har rätt att 

ansöka om en insats. Handläggarna har inte rätt att säga till kunden att “detta har vi inte, alltså 

får du inte ansöka om denna insats” utan det ska alltid ske en individuell prövning. Dock 

menar informanterna att det kan ske en sorts förhandling i dialog med kunden. Riktlinjerna 

finns alltid med i bakgrunden men de menar att många gånger framkommer lösningen i en 

dialog där kunden leds in på en annan riktning där behovet kan tillgodoses på annat sätt. 

Förhandling kan ses som ett tecken på att biståndshandläggarna har ett stramt 

handlingsutrymme eftersom de förhandlar ansökan till att passa utbudet av insatser. Det här 

beskrivs nedan:  

 

För det är inte så svårt att prata i kull någon, är folk sköra och 

de är glada för att de i alla fall fick nånting, men egentligen var 

det ju inte det här utan det var det andra man skulle vilja ha och 

det kan man se nu i de nya utredningarna. (Informant sju)  

 

 

5.3.4. Hantering av information och kommunikation  

Biståndshandläggarnas handlingsutrymme yttrar sig i hur de kommunicerar med kunden och 

vad de väljer att informera om. Även om kunden ansöker om något som inte finns ska det 

alltså ändå ske en behovsprövning. Kanske kan behovet tillgodoses på annat sätt när orsaken 

till ansökan framkommit under hembesöket eller kanske att behovet egentligen hör till någon 

annan professions kunskap. En informant från en mindre kommun säger följande om 

information och kommunikation: 
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Vi är skyldiga att upplysa om det utbud kommunen har att 

erbjuda. Och inför varje nyärende har vi med oss broschyrer 

och informerar om gratisgrejer kommunen erbjuder som till 

exempel Fixar-Gösta som kan fixa saker. (Informant två)

  

5.4 Upplevelsen av handlingsutrymmet 

Den egna upplevelsen av handlingsutrymmet yttrar sig genom flera olika kategorier; 

stressorer, maktlöshet, meningsfullhet, trygghet med struktur och emotionell distansering. Det 

handlar om enskilda handläggares känslor kopplade till handlingsutrymmet. Både positiva och 

negativa känsloyttringar har beskrivits av informanterna vilket nyanserar ytterligare 

upplevelsen av handlingsutrymmet.     

 

5.4.1. Stressorer 

Det är många krav som ställs på biståndshandläggarna i deras arbete, krav som i sin tur skapar 

stress. Biståndshandläggarna upplever olika krav. Det kan handla om inte tillräcklig tid på 

hembesök för att skapa en bra relation, krav på utredningar och deras form samt att hinna med 

uppföljningar och omprövningar inom rätt tidsspann. Vi väljer att illustrera det med ett citat 

från en informant i en mellanstor kommun: 

 

Så det här med dokumentationen att den ska va så fin och en 

bra utredning. Lättläsliga och allt som ska ingå. Ja det går inte 

ihop med den här tidspressen att man ska ha X antal hembesök 

i veckan. Och är det rättssäkert att man “ja, jag skyndar mig väl 

då med att skriva lite” man hinner liksom inte tänka igenom det 

ibland kan jag uppleva. (Informant sex)  

 

5.4.2. Maktlöshet 

Att biståndsbedömarna upplever sig maktlösa och inte känner sig kunna påverka situationen 

är ett uttryck för ett litet handlingsutrymme. Maktlösheten hos handläggarna upplevs många 

gånger då de ser att hjälpbehovet finns men den enskilde inte vill ta emot hjälpen. 

Maktlösheten upplevs också i de avslag som görs när en kund ansöker om exempelvis boende 

och inte vill bo kvar hemma samtidigt som denne är för frisk för att beviljas ett boende. Här 

upplevs maktlösheten i de resursbrister som finns i kommunen när de inte kan erbjuda 

exempelvis ett korttidsboende eller liknande.  

 

De gånger då vi inte får in insatser hos de som verkligen 

behöver det och vi ser att snart är det haveri, det känner vi ju 

och då känner jag mig maktlös. Och det kan gå ett halvår utan 

att vi får in insatser och man är livrädd varje gång det ringer. 

(Informant två) 
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5.4.3. Meningsfullhet 

Att kunna påverka och känna nytta i sitt arbete är något som kan härledas till ett stort 

handlingsutrymme. Det är många gånger informanterna menar att de känner meningsfullhet i 

sitt arbete och att det är på grund av den som de fortsätter i rollen som biståndshandläggare 

trots att det är mycket krav och stress. De genomsyrande faktorerna som skapar 

meningsfullhet är arbetet med människor och möjligheten att kunna påverka kundens liv till 

det bättre. En informant från en mindre kommun beskriver meningsfullhet nedan: 

 

Det bästa är liksom den här teamkänslan som vi har 

tillsammans och att när man har ett ärende, man får på telefon 

någon anhörig ringer och allt känns krångligt och man kommer 

hem på hembesök och det är riktigt krångligt och man prövar 

sig fram med alla möjliga insatser och man vänder och vrider 

och man tar stöttning av rehab och sköterska och sen blir det 

bra, man liksom hittar en lösning att “yes! vilket jobb det låg 

bakom men nu har vi verkligen fått till det bra”, det tycker jag 

är det bästa. (Informant tre)  

 

5.4.4. Trygghet med struktur 

Upplevelsen av strukturen varierar med handlingsutrymmet. Är biståndsbedömaren en person 

som trivs med struktur är det också sannolikt att denne vill ha ett mindre handlingsutrymme 

än någon som trivs med ett mer fritt arbetssätt och därmed ett större handlingsutrymme. 

Något som bidrar till en trygghet med strukturen är att biståndshandläggarna kan använda 

chef och ledning som ett bollplank. Även att kunna vända sig till politiken vid svåra ärenden 

utgör en trygghet i bedömningen. Att det finns rutiner kring arbetet ses som något positivt av 

en del handläggare då det ramar in arbetet. Andra beskriver det som att de skulle vilja ha 

större friheter att handla. En informant från en mindre kommun, där riktlinjer inte används i 

arbetet, beskriver nedan skillnaden i styrning: 

 

Det är ju en form jag trivs väldigt bra med och sen vet jag att 

en del människor tycker att det är jätteskönt när det finns en 

klar styrning uppifrån. För jag har jobbat i sådana 

organisationer också där det är väldigt styrt, du har inget 

handlingsutrymme, du behöver inte tänka på samma sätt och 

det åläggs inte så stort ansvar på dig. Du går upp och du skriver 

förslag till beslut och politiken står bakom till att fatta dom här 

besluten, det behöver du inte ta på dig själv. Du har tydliga 

styrningar, vad kan du bevilja, hur, kan du tänka i sådana här 

ärenden och där är vi ju nog väldigt olika som människor vad 

vi trivs med. (Informant tre) 

 

5.4.5. Emotionell distansering  

Biståndsbedömarna beskriver det som viktigt att inte ta åt sig utan att endast hålla sitt arbete 

professionellt. De beskriver många tillfällen då det är viktigt att inta en professionell roll för 

att kunna skilja på sig själv som biståndsbedömare och som individ. Det är även viktig att 
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förstå att de hjälpsökande och deras anhöriga inte alltid ser den skillnaden. De menar även på 

att det är viktigt att se att när ett beslut överklagas så är det inte mot den enskilde 

handläggaren utan mot beslutet denne har tagit. Biståndsbedömarna menar på att de alltid gör 

så gott de kan och fungerar inte det på grund av kundens egen vilja är det något som får 

accepteras. Det kan vara lätt att se sina egna fel och snabbt ge upp. Nedan illustreras det med 

ett citat från en informant i en mellanstor kommun:  

 

Det var jättetufft med sådana här personangrepp, hur ska man 

tolka dom. Jag menar det är ju lätt att man tror att det är något 

fel på en själv, är lite ny och tänker så här är det bara jag som 

vågar vara så här radikal i mina tankegångar, men det är ganska 

bra att våga vara det. Stick ut men håll dig inom ramen. 

(Informant sju) 
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6. Diskussion 

Diskussionen nedan inleds med studiens syfte, frågeställningar, slutsatser, bidrag till 

forskningen och åtföljs av en teoretisk diskussion av studiens resultat. Efter den teoretiska 

diskussionen följer en metoddiskussion där vi reflekterar över och värderar vår studie, val av 

metod, urval av informanter, metodens för- och nackdelar. Diskussionskapitlet avslutas sedan 

med förslag på fortsatta studier och förslag på praktiska implikationer. 

 

6.1. Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka hur biståndshandläggare upplever sitt 

handlingsutrymme utifrån gräsrotsbyråkratens roll. Vi har även försökt tolka och förstå de 

faktorer som påverkar biståndshandläggares handlingsutrymme och behövde därför identifiera 

dessa faktorer. De frågeställningar vi utgått från är följande: Hur upplever 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen sitt handlingsutrymme? Vilka faktorer påverkar 

biståndshandläggarnas handlingsutrymme? 

 

 

6.1.1. Studiens teoretiska utgångspunkt  

Biståndshandläggare kan teoretiskt sett anses vara gräsrotsbyråkrater (Lipsky 1980, 2010; 

Johansson 2007). Enligt Johansson (2007) har gräsrotsbyråkrater uppgiften att på 

organisationens vägnar erbjuda service till människor i behov. De finns i utkanten av 

organisationen (Dessler 1976) och har ”förstahandsuppgifter” i direkt kontakt med kunder 

(Johansson 2007). De har möjlighet att använda sig av sin improvisationsförmåga och sin 

kreativitet för att på bästa sätt lösa uppgiften och individanpassa beslutet de fattar så att 

kunden får det så bra som möjligt. Johansson menar (2007) att ett visst handlingsutrymme för 

gräsrotsbyråkrater medges från organisationens sida. Att tillgodose både klientens behov och 

intresse samt följa alla organisationens uppsatta ramverk och uppdrag är dock en 

svårbemästrad uppgift och ibland oförenlig med verkligheten (Svensson et al. 2008). Vår 

teoretiska modell bekräftar delvis de teoretiska utgångspunkterna. Den bekräftar att 

biståndshandläggare är gräsrotsbyråkrater och ställs inför de svårigheter Lipsky (1980, 2010) 

tar upp. Det vår studie bidrar med är den emotionella aspekten vilken påverkar 

biståndshandläggarnas handlingsutrymme som beskrivs i stycket nedan.  

 

6.1.2. Studiens centrala slutsats 

Analysen av intervjuerna har visat att graden av biståndshandläggarnas handlingsutrymme 

tycks påverkas av en rad faktorer som exempelvis informanternas bakgrund, olika typer av 

påtryckningar, reglementen och arbetssätt. Det innebär att handlingsutrymmet antingen ökar 

eller minskar. Enligt analysen av intervjuutsagor framgår det också hur informanterna sedan 

beskriver att de dels utövar handlingsutrymmet och dels hur de upplever handlingsutrymmet 

eller rättare sagt emotionella konsekvenser av handlingsutrymmets ökning eller minskning.  

Exempelvis kan informanterna utöva handlingsutrymme genom att fatta beslut, utöva makt 

eller hantera och påverka information och kommunikation till kunderna i högre eller lägre 

grad. I denna process inbegrips ett visst mått av handlingsutrymme vilket är i linje med 
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definitionen av gräsrotsbyråkrat (Lipsky 1980, 2010). Beroende på hur de utövar det upplever 

de också handlingsutrymmets ökning eller minskning som något antingen positivt eller 

negativt. Till exempel kan de känna frustration eller hjälplöshet om handlingsutrymmet 

upplevs som lågt eller emotionell distans som en form av stresshanteringsstrategi i arbetslivet 

(Hochschild 1983, 2003; Bolton & Boyd 2003; Dahlgren & Starrin 2004). Generellt sett ger 

studiens resultat således en djupare förståelse för biståndshandläggares arbete som kan ses 

som en form av emotionellt lönearbete där kravet på att de anställda ska hantera sina känslor 

är stor, särskilt i serviceyrken där de möter andra individer (Hochschild 1983, 2003). Även i 

offentliga sektorn då specifikt bland sociala- eller vårdyrken (Olsson 2008). Nedan kommer 

de föreliggande delslutsatserna i förhållande till tidigare forskning och teorier diskuteras mer i 

detalj. 

 

6.1.3. Vad påverkar handlingsutrymmet? 

Påverkansfaktorer är en kategori i den framarbetade modellen som beskriver vilka faktorer 

som påverkar handlingsutrymmet. En av dessa faktorer är bakgrund där informanternas 

varierande utbildning, kompetens, yrkeserfarenhet samt kommunstorlek beskrivs. I vårt 

resultat har vi funnit att handläggarna i de mindre kommunerna anser sig ha ett större 

handlingsutrymme och är inte särskilt styrda av riktlinjer och budget. Det här relateras till 

rapporten “Pensionärslotteriet” (Lindelöf & Rönnbäck 2004) som även den belyser att det 

finns en ojämlikhet i bedömningen och att det är skillnader i handläggarnas bakgrund som 

utgör denna ojämlikhet. Där beskrivs handläggningsprocessen som ett lotteri där beslutet är 

beroende av vilken handläggare du får och inte själva behovet (Lindelöf & Rönnbäck 2004).  

 

Sociala stödfunktioner innebär att få socialt stöd från kollegor och chefer vilket enligt 

analysen är ytterligare en faktor som bidrar till att påverka handlingsutrymmet. Att kunna 

bolla och förankra sina beslut hos kollegor har vi kunnat se bidragit till att handläggarna vågar 

ta svårare beslut samt inte vara så styrda av riktlinjerna och därmed upplever sig ha ett större 

handlingsutrymme. Enligt Hochschild (1983, 2003) är det viktigt för de anställda att kunna 

hantera och bearbeta sina känslor som uppstår i mötet med kunder genom att få möjligheten 

att prata med sina kollegor. Exempelvis att få diskutera om bedömningarna gjordes på rätt sätt 

rent moraliskt (Benjaminsson 2015). 

 

Ytterligare en faktor som påverkar handlingsutrymmet är de reglementen, policys och 

påtryckningar som biståndshandläggarna måste förhålla sig till, det kan bland annat handla 

om riktlinjer och lagstiftning. I likhet med vad Blomberg och Dunér (2015) lyft fram har 

också informanterna i vår studie kunnat se att det skett en förändring över tid och att de nu 

inte är lika styrda av riktlinjer utan kan fatta mer individuella beslut utifrån kundens intresse 

och behov. De lyfter även upp förhoppningar om ÄBIC som även det främjar mer 

behovsanpassade beslut. Lipsky (1980, 2010) beskriver det här som ett dilemma mellan 

lyhördhet och standardisering i konstruktionen av en kund. Med lyhördhet menas en 

kundcentrerad strategi som tar tillvara på den hjälpsökandes önskan och erfarenheter. 

Standardisering innebär en tendens att behandla alla hjälpsökande lika utifrån organisationens 

ramar och resurser. Den ständiga förekomsten av dessa två principer gör gräsrotsbyråkraten 

ansvarig inför två källor, kundens preferenser och organisationens preferenser (Svensson et al. 



  29 

2008). Om det är bra att det blivit mer individuella bedömningar och att de har frångått det 

standardiserade utbudet kan dock diskuteras. När möjlighet till individuella bedömningar ökar 

kan även ojämlikheten i bedömningen öka. De äldre som är klara och tydliga med vad de 

ansöker om får det de vill ha för att de kan uttrycka sig. Det går hand i hand med de 

identifierade påtryckningarna som framkom i studiens resultat. Anhöriga till kunder och 

kunderna själva kan i hög grad styra och försöka påverka biståndshandläggarna att fatta mer 

fördelaktiga beslut. Dock hamnar de som inte är lika påstridiga och vältaliga i skymundan och 

får på så sätt inte sitt hjälpbehov individuellt tillgodosett. Att biståndshandläggningen går 

ifrån riktlinjer och ett standardiserat utbud kan också ses utifrån Karasek och Theorells (1990) 

krav-, kontroll- och stödmodell eftersom när kontrollen och kraven förändras påverkas också 

handlingsutrymmet. 

 

Svensson et al. (2008) beskriver att biståndshandläggare har en stor frihet i sitt arbete 

samtidigt som de styrs av regler, lagar och överenskommelser. Friheten kommer dock 

tillsammans med ansvar och är beroende av hur olika biståndshandläggare hanterar det 

utrymme som ges. Handlingsutrymmet innebär en chans för biståndshandläggare att själv 

välja hur de ska handla utifrån det utrymme som erbjuds i yrkesrollen. Att ha 

handlingsutrymme innebär dock inte bara chansen att kunna välja. Handlingsutrymmet kan 

även ses utifrån Karasek och Theorells (1990) krav-, kontroll- och stödmodell som beskriver 

att ju mer inflytande och kontroll den anställde har desto mindre stress och bättre mående. 

Den upplevda kontrollen beskriver också de anställdas handlingsutrymme då det handlar om 

kontrollen att fatta beslut utifrån kompetens. Lipsky (1980, 2010) påstår att utövandet av 

handlingsutrymmet är direkt kopplat till den arbetsbörda arbetarna känner. Han menar vidare 

att handlingsutrymmet är en viktig del och en av de faktorer som särskiljer en gräsrotsbyråkrat 

från andra tjänstemän. Handlingsutrymmet krävs i arbetet eftersom situationerna och 

medborgarna gräsrotsbyråkraterna möter är unika och går inte att bemöta på samma vis. 

 

6.1.4. Utövandet av handlingsutrymmet 

Utövandet av handlingsutrymmet är en annan kategori i den framarbetade modellen som 

beskriver hur biståndsbedömarna använder sitt handlingsutrymme i arbetet. Bland annat tas 

det upp att biståndsbedömarna utövar en form av förhandling med kunden för att nå fram till 

ett beslut vilket även kan ses som maktutövning. Det är i förhandlingen som 

biståndshandläggaren improviserar och agerar fritt som organisationens representant på fältet 

(Dessler 1976).  

 

Enligt intervjuanalysen skiljer sig uppfattningen om förhandling mellan informanterna då en 

del menar att denna förhandling inte förekommer medan andra, i likhet med vad Dunér och 

Nordström (2006) funnit, menar att förhandling med kunden faktiskt sker. De andra 

handläggarna är noga med att alltid pröva alla ansökningar samt att inte ge muntliga avslag. 

Även Lipsky (1980, 2010) beskriver förhandling och menar att gräsrotsbyråkraterna 

omvandlar kundens behov för att passa tillgängliga insatser. Det här kan ses som ett sätt för 

biståndsbedömarna att undvika en överklagan och kritik men också att anpassa 

organisationens resurser till kundens behov (Johansson 2007). Det vanligaste är dock enligt 

dataanalysen ”att forma kundens behov” efter kommunens utbud av insatser.    
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6.1.5. Upplevelsen av handlingsutrymmet 

Upplevelsen av handlingsutrymmet är den sista kategorin i modellen vilken beskriver den 

emotionella aspekten av arbetet. Här behandlas exempelvis stressorer vilket innebär de 

faktorer som kan orsaka stress i arbetet. Det kan exempelvis handla om krav på utredningar 

och deras form, att hinna med uppföljningar och omprövningar inom rätt tidsspann samt att 

inte ha tillräckligt med tid för att skapa en bra relation mellan kund och biståndsbedömare. 

Hochschild (1983, 2003) menar att det är viktigt att kundkontakterna får ta tid för att få en så 

hög arbetstillfredsställelse samt undvika negativa hälsoeffekter så som utbrändhet. Stressorer 

på arbetet kan även relateras till Karasek och Theorells (1990) krav-, kontroll- och stödmodell 

då även de menar att stress skapas av bristen på kontroll och höga krav. En av våra slutsatser 

är att biståndsbedömare måste hjälpa människor i deras livssituation och samtidigt lösa en 

viktig uppgift för organisationens räkning. Detta kan i sin tur leda till emotionsyttringar och 

påfrestningar. Lipsky (1980, 2010) hävdar att den roll biståndsbedömarna får, mellan 

organisationen och människorna, ger dem tillgång till både myndighetens riktlinjer och lagar 

samt till kundens upplevelser och behov då det endast är gräsrotsbyråkraten som både 

integrerar med organisation och kund. Han menar vidare att biståndsbedömarna i dessa 

situationer får en stor makt över organisationen och kunderna. I likhet med Payne (2002) 

beskriver Lipsky (1980, 2010) att organisationens och kundernas behov inte alltid är 

samstämmiga vilket leder till att gräsrotsbyråkraterna inte kan utföra sitt arbete. Det här 

eftersom kommunen saknar medel eller handläggarna saknar tiden, informationen samt andra 

nödvändiga resurser för att kunna svara till den enskildes behov och därför inte kunna 

individanpassa beslutet. Det här påverkar i sin tur biståndsbedömarnas upplevelser av 

handlingsutrymmet och deras emotionella tillstånd (Hochschild 1983, 2003). Frustration och 

hjälplöshet är då vanliga känslouttryck som har beskrivits i den här studien men också 

diskuterats enligt tidigare forskning (Benjaminsson 2015; Savicki 2002). Att som 

biståndshandläggare känna en hjälplöshet i att inte kunna hjälpa sina kunder kan i det långa 

loppet enligt ett flertal forskare leda till psykisk ohälsa (Bolton & Boyd 2003; Hochschild 

1983, 2003; Olsson 2008). 

 

En annan upplevelse av handlingsutrymmet yttrar sig i emotionell distansering vilket handlar 

om att biståndshandläggarna beskriver att det är viktigt att inta en professionell roll och kunna 

skilja på sig själv som biståndshandläggare och på sig själv som individ. De beskriver även att 

det är viktigt att inte ta åt sig utan att hålla arbetet professionellt. Olsson (2008) beskriver att 

det är viktigt att lära sig att lägga jobbet åt sidan och lära sig olika typer av 

avstängningstekniker. Att inte kunna distansera sig leder till stress. Hochschild (1983, 2003) 

beskriver att det emotionella arbetet som krävs i serviceyrken, som till exempel 

biståndshandläggare, leder till att de anställda utvecklar olika strategier för att hantera de 

påfrestningar de utsätts för. Det här kan på sikt leda till negativa hälsoeffekter och 

identitetsförändringar. Hochschild (1983, 2003) beskriver även att emotionellt lönearbete kan 

yttra sig i tre möjliga kostnader för arbetarna. Hon beskriver att om de anställda inte lär sig att 

distansera sig från arbetet riskerar de att bli utbrända. När de distanserar sig riskerar de att få 

skuldkänslor eller att upplevas som cyniska. Problemet handlar om att balansera sitt “själv” i 

arbetet så att stressen påverkar “självet” i minsta möjliga mån. Vi anser att i ett så pass 
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emotionellt krävande arbete som biståndsbedömare är det en absolut nödvändighet att lära sig 

att distansera sig från arbetet för att inte riskera negativa kostnader. Vidare menar Hochschild 

(1983, 2003) att ju större egen kontroll den anställde har över mötet och arbetet med kunden 

desto mindre är risken att drabbas av någon av dessa negativa kostnader. Här kan vi dra 

paralleller mellan att ha ett stort handlingsutrymme och att må bra på arbetet. Media 

rapporterar om dagens socialtjänst som icke fungerande med höga krav och en för hög 

arbetsbelastning. Ett rimligt antagande skulle utifrån Hochschilds (1983, 2003) teori vara att 

om biståndshandläggarnas handlingsutrymme utvidgas skulle även arbetsklimatet bli bättre 

och viljan att arbeta inom socialtjänsten öka.   

 

Slutligen kan vi konstatera att handlingsutrymme och vad som påverkar det är väl beforskat i 

ett flertal studier, nationellt såväl som internationellt. Dessutom är socialt arbete väl studerat 

utifrån ett emotions- och stressperspektiv. Dock behövs det mer forskning kring en teoretisk 

förening av dessa perspektiv. Johansson (2007) och Lipsky (1980, 2010) och teorin 

gräsrotsbyråkrati saknar ett emotionellt perspektiv samtidigt som Hochschild (1983, 2003) 

och Bolton och Boyd (2003) diskuterar emotionellt lönearbete men perspektivet om 

handlingsutrymmet saknas. Vår studie bidrar därmed att förena dessa teoretiska perspektiv. 

 

6.2. Metoddiskussion  

Ett flertal forskare såsom Malterud (2009), Hartman (2001) och Glaser och Strauss (1967) 

menar att den kvalitativa metoden är bäst lämpad till studier då det är upplevelser och 

egenskaper som undersöks. Alltså en djupare och nyanserad förståelse av ett fenomen. 

Eftersom det var just upplevelser av handlingsutrymme vi intresserade oss av ansågs en 

kvalitativ intervjustudie vara den mest lämpliga undersökningsmetoden för och kunna besvara 

syftet och problemformuleringar i studien. Den främsta fördelen med den här studien har varit 

just att förutsättningslöst och utan förutfattade meningar försöka förstå handlingsutrymmet 

och hur det upplevs av biståndshandläggarna. Det här ser vi som något positivt och anser att 

valet av metod har bidragit till det resultat vi fått fram vilket är helt enligt de riktlinjer som 

ställs på kvalitativa studier (Malterud 2009; Glaser & Strauss 1967; Hartman 2001).  

För att kunna belysa fenomenet på ett nyanserat sätt finns ett antal krav på urvalet av 

informanter och det är att det ska vara så brett som möjligt. Det här belyser även Malterud 

(2009) som hävdar att materialet får en större bredd om det intervjuas personer av exempelvis 

olika kön, åldrar och bakgrund. En nackdel i vår studie är att vi endast lyckats få en manlig 

informant och att resterande var kvinnor och i ungefär samma ålderskategori. Det vi saknade 

och som kan ses som en svaghet i studien är brist på ett flertal olika ålderskategorier, män och 

ett flertal med annan etnisk bakgrund. Vi har dock lyckats få informanter som arbetar i 

kommuner med olika storlek, som har olika utbildnings- och yrkesbakgrund samt olika 

erfarenheter av handlingsutrymmet. Det kan ändå anses vara styrka i studien då den motsvarar 

de krav som ställs för att få så bred variation som möjligt (Glaser & Strauss 1967) 

Intervjuguiden vi utgick från i vår intervjustudie konstruerades dels utifrån syftet och 

problemformuleringen och dels för att passa enskilda intervjuer. Den innehöll olika teman 

samt följdfrågor som endast användes vid behov. När vi fick erbjudande om att tre 
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informanter från samma kommun ville ställa upp tackade vi ja. Vi utgick från vår 

intervjuguide och var noga med att ställa följdfrågor, att samtliga individer kunde komma till 

tals och att markera vid transkriberingen vilka som uttalade sig. En gruppintervju ställer högre 

krav på analys och intervjuförmåga å ena sidan men öppnar å andra sidan upp möjligheterna 

för flera metodologiska angreppssätt. Just denna gruppintervju kan ses som både styrka och 

svaghet i denna studie. Styrkor är att flera perspektiv framträder samt att informanterna 

tillsammans kan väcka en diskussion som inte kunnat uppstått vid en enskild intervjusituation. 

Svagheter kan vara att gruppintervjun inte utförts på samma sätt som de andra intervjuerna 

samt att det ställer högre krav på oss som intervjuare att se gruppdynamiken och se till att alla 

får komma till tals (Hartman 2001; Kvale & Brinkmann 2014; Rosengren & Arvidsson 2002). 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att den som intervjuar är intervjustudiens viktigaste 

verktyg. Att vi inte är vana intervjuare tros kan ha påverkat datainsamlingen inledningsvis. 

Däremot växte vi in i det och blev tryggare i rollen ju fler intervjuer som gjordes. Vi har utgått 

från ett convinient sample när det gäller att välja ut informanter vilket innebär att de individer 

som är lättillgängliga för studien väljs (Morse 2007). Det finns flera fördelar med convinient 

sample, exempelvis lokaliseras lämpliga informanter och dem som har möjlighet att ställa upp 

väljs ut. Det är särskilt lämpligt för nybörjare och i inledningen av en studie enligt Morse 

(2007).  

Efter att några intervjuer utfört började vi se ett mönster i återkommande ämnen 

informanterna tog upp. Det kan i enlighet med Glaser och Strauss (1967) identifieras som 

teoretisk mättnad. När inga fler aspekter, som kunde förklara upplevelse av 

handlingsutrymme på ett mer abstrakt nivå, dök upp avbröts insamlandet av intervjuer. Att 

tillsammans diskutera de olika nyanserna av handlingsutrymmet samt uppnådd mättnad har 

kunnat ses som en fördel i uppsatsen.  

Något vi tycker har varit framgångsrikt i vår studie är vår analys och bearbetning av 

datamaterialet vilket har resulterat i en teoretisk modell som illustrerar hur de olika 

kategorierna relateras till varandra och hur de spelar in på biståndshandläggarnas upplevelse 

av handlingsutrymmet. Det motsvarar också de krav som Glaser och Strauss (1967) ställer för 

att göra teorin mer begriplig. Utifrån denna modell kan fortsatta studier göras genom att 

operationalisera modellen till en enkät och gå ut på bredare front för att studera vidare 

handlingsutrymme. I enlighet med Glaser och Strauss (1967) vill vi även lyfta fram att vår 

metod stärks av detaljrikedomen av empiri och citat vilket innebär att vår analys tillsammans 

med teorier läggs i diskussionen.  

 

6.3. Förslag på fortsatt forskning och praktiska implikationer 

Det skulle vara intressant att operationalisera den framarbetade teoretiska modellen för att 

göra en enkätstudie och på så sätt få en ytterligare bredd på vad som påverkar 

handlingsutrymmet. En kvantitativ undersökning skulle bidra till möjligheten att generalisera 

resultatet och validera den framarbetade modellen. Vidare kan även fortsatt forskning handla 

om hur andra gräsrotsbyråkrater, det vill säga andra yrkesgrupper som har kontakt med 
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klienter, upplever sitt handlingsutrymme, om det är samma upplevelse eller skiljer det sig 

mellan yrkesgrupperna? Det skulle även vara intressant att gå djupare in på någon av de 

framarbetade kategorierna och gå in på ett mer emotionellt spår med fler psykologiska 

aspekter. Nuvarande och fortsatta studier lämpar sig i utbildnings- och 

diskussionssammanhang där handlingsutrymmet diskuteras. Det kan vara under 

handledningsträffar och i fortbildning för yrkesverksamma men skulle även kunna fungera 

som diskussionsmaterial under socionomutbildningen. Att handläggarna får en större kunskap 

om sitt handlingsutrymme och en djupare förståelse kan leda till att de blir mer säkra i sitt 

arbete och vågar utöva mer handlingsutrymme. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter från Karlstads universitet som nu skriver vår examensuppsats. 

Syftet med vår uppsats är att undersöka handlingsutrymmet för biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen. Vi vill titta på hur handläggarna upplever vad som påverkar 

handläggningsprocessen och beslutsfattandet.  

 

Den inbokade intervjun, Xdagen den XXX 2015, kommer pågå i cirka 45 - 60 min. Inför detta 

behöver du som handläggare inte förbereda något och du kan givetvis avbryta deltagandet när 

som helst eller välja att inte besvara vissa frågor.  

 

Som vi meddelade per telefon har vi som önskemål att använda ljudupptagning under 

intervjun för att kunna återge informationen på ett så korrekt sätt som möjligt. Materialet 

kommer sedan avidentifieras och enbart användas i forskningsändamål. Det är endast vi samt 

vår handledare som kommer ha tillgång till materialet och materialet kommer sedan raderas 

när uppsatsen är klar. 

 

 

 

Har du några frågor kan du kontakta oss eller vår handledare på: 

 

Amanda Grenander  Lisa Gustafsson   

mobil: xxxx   mobil: xxxx 

xxxx@gmail.com  xxxx@gmail.com   

 

 

Handledare 

Aida Alvinius 

Fil.dr. i Sociologi, adjunkt 

Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap, (ISSL) 

Försvarshögskolan, Karolinen, 651 80 Karlstad 

aida.alvinius@fhs.se 

 

Med vänliga hälsningar 

Amanda Grenander och Lisa Gustafsson 

 

 

mailto:xxxx@gmail.com
mailto:xxxx@gmail.com
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Bilaga 2. Intervjuguide  

 

Bakgrund: 

 ålder och kön  

 yrkeserfarenhet 

- kan du berätta om.. 

 utbildning 

 

 

Yrket: 

 Hur ser du på din yrkesroll?   

 Beskriv en vanlig arbetsdag 

- hembesök? Finns det riktlinjer eller rutiner för besöket? 

 Vad är det bästa/sämsta med ditt arbete? 

 

 

Handlingsutrymme:  

 Berätta vad som styr eller påverkar dig i ditt arbete med kunden? 

 - Vilket utrymme, att handla fritt, har du för att påverka kunden? (förhandling?) 

 - Hur gör du för att påverka kunden? 

 - Har det utrymmet förändrats över tid? 

 Hur upplever du möjligheterna att tillgodose kundens behov?  

 Hur mycket får den äldres önskemål styra?  

 Vilka överväganden görs när kunden framför ett önskemål?  

 - Har du varit med om att en kund ansökt om något utöver det vanliga?  

 - Om ja, hur hanterade du detta? Hur stor möjlighet har du att bevilja en sådan 

   ansökan? 

 - Hur mycket styr utbudet av insatser? 

 - Händer det att man formar kunden för att denne ska kunna passa in och ta del 

   av insatserna?  

 I vilken grad känner du att du kan påverka ditt arbete med beslutsfattandet? 

 - Vad kan vara svårt i beviljande och avslag? 

 - Ger ni alltid skriftliga avslagsbeslut?  

 Vad gör man om klienten inte vill ta emot hjälpen, men man ser att det behövs? 

 Finns det riktlinjer för vilka insatser som erbjuds? Kan du beskriva några av dem?  

 - Om ja, hur strikta är de? Är det möjligt att frångå dem?  

 - Har du något exempel när du frångått riktlinjerna?  

 Känner du någon press från chefer och politiker att följa riktlinjer?  

 Påverkar kommunens ekonomi dina möjligheter att bevilja olika insatser? Hur? 
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 Som biståndshandläggare hamnar du mellan organisationen och 

samhället/hjälpsökande, hur ser du på den rollen (eller liknande)? 

 Vilka fördelar / nackdelar ser du med det nuvarande handlingsutrymmet? 

 - Vad skulle kunna förbättra handlingsutrymmet?    

 Händer det att ni diskuterar kollegor emellan om vilka insatser som bör beviljas? 

 - handledning, arbetsplatsmöten, informellt?  

 Hur ser delegationsordningen ut i verksamheten? 

 - Får ni fatta alla beslut? 

 - Ser du det som positivt eller negativt? Skulle du vilja ändra något? 

 

Makt 

 Hur ser du på makt i ditt arbete? 

 - Hur anser du att makt yttrar sig i ditt arbete som biståndshandläggare? 

 - Upplever du att du har mycket makt? På vilket sätt? 

 - Upplever du dig själv som maktlös i ditt arbetet någon gång?  

 

Övrigt: 

 Vad skulle du vilja förändra/ förbättra inom äldreomsorgen (handläggarenhetens 

arbete)? 

 Är det något du tycker vi missat som du vill ta upp eller något vi bör tänka på? 

 

 


