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Abstract 
 
Authors: Sofie Svensson & Alma Pajalic  
Title: What is a challenge for care managers? A qualitative study of challenges in the 
investigation and assessment process among development assistance officers in elderly care. 
(Translated title) 
Supervisor: Ulrika Levander 
Assessor: Johan Cronehed 
 

The purpose of this study was to gain an increased knowledge and understanding of the challenges 

occurring in care managers’ work to assess needs of assistance among elderly people in Sweden. 

Further, the aim was to investigate how the work process has been affected due to supplementary 

challenges caused by the pandemic. The study is based on qualitative interviews with six care 

managers working within the Swedish elderly care. The interviews were conducted with care 

managers from different municipalities in Sweden in order to identify a wider range of similarities 

and differences occurring in the assessment process. The theoretical framework used, draws on 

analytical concepts from Lipsky’s theory on street-level-bureaucracies, and Weber’s concepts of 

organizational rationality. The results confirm previous research findings underlining the necessity 

of street-level-bureaucrats to successfully manage the balance between the needs of individual 

service users with organizational demands in order to grant the individual assistance and care of 

quality. Further, different standardized temples used to assess needs of elderly people, which has 

been implemented in the elderly care later years, support the case manages to acknowledge and 

meeting individual needs, in spite of the various challenges existing. Hence, these measures help 

to visualize the value rationality of the service users.  

 

Keywords: care managers, elderly care, pandemic, challenges, strategy, investigation process, 

assessment process  
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1. Inledning och problemformulering  

Andelen personer som är över 80 år har fördubblats i Sverige sedan 1980. Resurserna för att 

tillgodose behovet av äldreomsorg har samtidigt inte ökat i samma omfattning (Norman, & Schön, 

2005:1f). Kraven för att få en plats på särskilt boende har blivit striktare över tid och detsamma 

gäller hjälp i hemmet. Beviljade insatser inom äldreomsorgen syftar till att stärka individens 

möjligheter att kunna leva ett självständigt liv under trygga förutsättningar. Att samhällets äldre 

har rätt till välbefinnande och ett värdigt liv, understryks idag också i den nationella värdegrund 

som har tagits fram för svensk äldreomsorg (Socialstyrelsen 2020:83). Enligt Socialtjänstlagen 

(SoL) har äldre också rätt till självbestämmande under utredningsprocessen genom att vara 

delaktiga, kunna tala för sig själva samt framföra sina åsikter (ibid). 

 

De äldre möter biståndshandläggare som har ansvar att hantera alla inkomna ärenden, där det finns 

förväntningar och krav från olika håll. Alla har inte rätt till bistånd utan biståndshandläggaren har 

ett ansvar att utföra en behovsprövning som en grund för beslutsfattande om en insats i samma 

kommun som den äldre är folkbokförd i (Lindelöf & Rönnbäck, 2004:11). En biståndshandläggare 

bedömer om den äldre kan tillgodose sina behov själv eller kan tillgodose dem på annat sätt, 

alternativt har rätt till bistånd enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 § (Jegermalm, Lundgren & Östlund, 

2020). Biståndshandläggare gör en bedömning utifrån en skälig levnadsnivå som utgår ifrån 

individen, livssituation och samhälleliga omständigheter. En helhetsbedömning ska göras i varje 

fall, där även upplevd otrygghet hos den äldre ska vägas in. Enskilda beslut kan i sin tur skilja sig 

från kommunens riktlinjer då biståndshandläggare har handlingsfrihet och tolkningsföreträde 

(Lundgren & Östlund, 2020:272f).  

 

Biståndshandläggare måste i sin yrkesroll samarbeta och kommunicera med olika aktörer för att 

kunna ta ett beslut. Det innebär att biståndshandläggaren ställs inför svåra val som kan påverka 

individens liv och deras livssituation. Samtlig myndighetsutövning berör makt och 

biståndshandläggaren utövar makt i förhållande till de klienter som ansöker om en viss typ av 

bistånd (Dunér & Nordström, 2005:59ff). I biståndsbedömning ingår även ett handlingsutrymme, 

som kan öka eller minska när handläggaren arbetar med klienter med speciella 

levnadsförhållanden som kan vara specifika eller oförutsägbara. Handlingsutrymmet innebär att 

handläggaren kan utföra sina arbetsuppgifter med utrymme för egen handlingsfrihet (ibid, s 57). 
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Det är vanligt att biståndshandläggare inom äldreomsorgen får hantera svåra utmaningar i arbetet, 

där förekommande ramar skapar gränser vid en bedömningsprocess (Norman & Schön, 2005:14; 

Jönson & Harnett 2015:226). Många gånger förekommer det komplexa fall som skapar utmaningar 

i biståndshandläggarens arbete, exempelvis klienter som motsätter sig hjälp trots att behovet finns 

eller demenssjuka klienter som inte har en fullständig uppfattning om sin livssituation. Rätten till 

självbestämmande försvinner hos en person med demens då den nedsatta kognitiva förmågan 

skapar hinder och därför får anhöriga en viktig roll vid utredningen (Nordh & Nedlund 2016:319). 

En kombination av många olika faktorer bidrar till komplexitet och utmaningar i 

biståndshandläggarens arbete. 

 

Andra aspekter som har en påverkan på biståndshandläggarens arbete kan vara händelser som 

ibland är oförutsägbara. Sverige fick sitt första konstaterade fall av covid-19 i januari år 2020 som 

orsakade drastiska förändringar i vårt samhälle. Äldreomsorgen har fått hård kritik från politiker, 

fackliga företrädare och debattörer sedan pandemin kom till Sverige år 2020 (SKR, 2020:53). Det 

har funnits påtalade brister inom äldreomsorgen sedan tidigare, men under samhällsspridningen 

har fler brister lyfts fram. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som är 

arbetsgivarorganisationer har en viktig uppgift att stå upp för äldreomsorgens chefer och 

medarbetare, såsom undersköterskor och sjuksköterskor inom hemtjänsten som hjälper till att 

bekämpa coronavirusets smittspridning (SKR, 2020).  

 

Det framkommer olika utmaningar som biståndshandläggarna måste hantera där kommunen 

lämnar utrymme för egen tolkning vid bedömningar av olika insatser. Hur bör exempelvis anhöriga 

som inskränker den äldres rätt till självbestämmanderätt hanteras vid beslut av insatser? Och hur 

förhåller sig biståndshandläggarna i ärenden där det finns en äldre med en demenssjukdom som 

inte har insikt i sin livssituation, men är i behov av hjälp? Utifrån den komplexitet som omger 

biståndsbeslut inom äldreomsorgen och de utmaningar som arbetet innefattar vill vi i denna 

uppsats undersöka hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen beskriver sitt arbete och 

förhållningssätt samt vilka extra utmaningar som pandemin har skapat i deras yrkesutövning. 

Studien har relevans för den äldre målgruppen inom socialt arbete då vi kan se att dagens äldre 

lever längre, vilket medför högre krav på äldreomsorgen. Dessutom framkommer nya utmaningar 
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som ännu inte har undersökt i någon större utsträckning inom forskning (jfr Csoba & Diebel 2020), 

där en kommen pandemi kan påverka arbetssättet hos biståndshandläggarna.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka utmaningar biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen upplever i sitt arbete, hur de förhåller sig till komplexa fall som uppstår samt hur 

de upplever att en pandemi i Sverige har påverkat deras arbetssätt. 

 

I studien besvaras följande frågeställningar: 

• Vilka utmaningar upplever biståndshandläggarna att de möter i utredningsprocessen? 

• Hur beskriver biståndshandläggarna att deras arbetsuppgifter har påverkats under den 

pågående pandemin? 

• Vilka strategier och förhållningssätt lyfts fram för att hantera de utmaningar som 

framkommer inom äldreomsorgen och hur påverkar detta möjligheten att uppfylla lagens 

intentioner om individens självbestämmande och rätten till en skälig levnadsnivå? 

 

1.2 Begrepp 

IBIC: IBIC är en förkortning för Individens Behov I Centrum. IBIC används för dokumentation 

som ett underlag när den äldre får beviljade insatser av den ansvariga biståndshandläggaren. På så 

sätt förekommer det inga dubbla dokumentationer och biståndshandläggare får möjligheten till att 

göra uppföljningar på klientens mående och resultat i samband med hemtjänstinsatserna. IBIC 

används i enlighet med 4 kap. 2 a § SoL som innebär att erbjudandet om hemtjänstinsatser 

innehåller information som den äldre ska ta del av (Socialstyrelsen, 2019:11). 

 

Självbestämmanderätt: individens självbestämmanderätt definieras som en möjlighet för den 

enskilde att ha förmågan till att fatta egna beslut och kunna ta ställning i viktiga frågor gällande 

den enskilde. Självbestämmanderätten innebär att den enskilde ska bestämma över sig själv. Det 

innebär att den enskilde ska ha förmågan till att tänka och besluta samt agera efter ett taget beslut 

utan några förekommande hinder (Lindelöf & Rönnbäck, 2007:58f).  
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Äldre människor: det finns två olika synsätt på vad som räknas med äldre människor. Det finns 

“yngre äldre” och “äldre äldre”. För oss är det vanligt att vi räknar personer vid 65 år och uppåt 

som äldre. Äldre personer har rätt till att ansöka om bistånd som innefattar hjälp av 

hemtjänstinsatser eller flytta till ett boende (Larsson & Harnett, 2013:205f). Enligt 5 kap. 1 § SoL 

ska socialnämnden se till äldre personer ska få möjligheten till att få bo och leva under trygga 

omständigheter och ha en meningsfull tillvaro med andra individer. (Sveriges Rikes Lag, SoL 

2001:453).  

 

Makt: Biståndshandläggare inom äldreomsorgen får sin makt genom befattning som 

myndighetsutövare och arbetar därefter med formell befogenhet, med betydelsen om att 

handläggaren fattar beslut enligt relevanta lagar samt via delegering (Dunér & Nordström, 

2005:59ff).  

 

Handlingsutrymme: biståndshandläggare inom äldreomsorgen har en professionell yrkesroll som 

kräver en del handlingsutrymme.  Biståndshandläggare arbetar utifrån lagstiftning, riktlinjer och 

mål som skapar ett handlingsutrymme. Handlingsutrymmet kan öka eller minska när man arbetar 

med klienter med speciella levnadsförhållanden som kan vara specifika eller oförutsägbara, därför 

måste biståndshandläggare ta hänsyn till diverse existerande omständigheter. Deras yrkesroll 

kräver en finkänslighet i sin handläggning samt varsamhet och eftertänksamhet med sina klienter. 

Handlingsutrymmet som uppstår med hjälp av omständigheterna leder till att handläggarna kan 

utföra sina arbetsuppgifter efter sin egen handlingsfrihet (Dunér & Nordström, 2005:57ff).  

 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att presentera tidigare forskning som har relevans för vår studie. Vi har 

därför delat upp detta i tre rubriker: Budgetramar för kommunal omsorg, Ramar som sätter gränser 

för biståndsbedömare och Äldre med demens. Den forskning som presenteras är utvald efter vad 

som är relevant till det som undersöks i vår studie. Vi använde oss av databasen LUBsearch för att 

hitta tidigare forskning i olika artiklar. Ett krav var att artiklarna behövde vara peer-reviewed för 

att vi skulle kunna använda dom i vår undersökning. Sökorden som vi använde för att hitta 

artiklarna var: dementia (demenssjukdom), care managers (biståndshandläggare), economics in 

elderly care (ekonomi inom äldreomsorgen). 
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2.1 Budgetramar för kommunal omsorg 

Rapporten Biståndshandläggare - ett (o)möjligt uppdrag (Norman & Schön, 2005:8f) nämner att 

den svenska äldreomsorgen till viss del bekostas av kommunala skatter och till viss del via avgifter. 

Resurserna är begränsade och bör därför utnyttjas effektivt. Beslutsfattarna inom kommunerna 

ställs enligt författarna inför ett svårt val om hur dessa resurser ska användas på bästa möjliga sätt. 

Det nämns att biståndshandläggaren har ett kostnadsansvar och indirekt blir ansvarig för den äldres 

behovsbedömning som innebär att man bedömer kommunens resurser också (ibid). Politikerna i 

Sveriges kommuner har tagit fram politiska riktlinjer som biståndshandläggare ska använda sig av 

i sitt beslutsfattande. Biståndshandläggare ska då ta emot, starta en utredning, göra en bedömning 

och sedan ta beslut gällande den äldres behov av hjälp från kommunerna enligt riktlinjerna (Dunér 

& Nordström, 2005:351f). Vidare ska biståndshandläggare ta hänsyn till ekonomin när ett beslut 

tas, vilket ofta medför ett krav från ledningen om att inte slösa de ekonomiska resurserna (ibid).  

 

Margareta Lindelöf och Eva Rönnbäcks (2004:12) avhandling beskriver handläggningsprocessen 

som komplex. Författarna undersöker hur fördelningen av samhällets äldreomsorgsresurser 

fördelas och resultaten tydliggör fördelningens problematik. Socialtjänstlagen reglerar vem som 

har rätt till bistånd, men även samhällets ansvar för individens ekonomiska och sociala trygghet. 

Författarna beskriver utvecklingen som ett stort gap mellan behov och resurser, där beviljade 

insatser har minskat och dagens äldre lever längre. Det finns ett större ansvar hos de äldre att ta 

hjälp av anhöriga eller få hjälp på annat sätt. Fortsätter utvecklingen mot ett större gap menar 

författarna att välfärdsmodellen kommer bli ifrågasatt och förlora sin samhälleliga legitimitet 

(ibid).  

 

2.2 Ramar som sätter gränser för biståndsbedömare 

Katarina Andersson (2004:276) har undersökt biståndsbedömarens tänkesätt och resonemang 

kring äldres behov. Studien syftar till att ge en tydligare inblick hur biståndsbedömare diskuterar 

kring de överväganden som görs och kunna undersöka hur omsorgen kan förstås utifrån det 

förhållningssätt som biståndsbedömare utgår ifrån. De utmaningar som tas upp i studien beskrivs 

utifrån biståndsbedömarens perspektiv. Då denne är en gräsrotsbyråkrat som har ett begränsat 

handlingsutrymme i sitt arbete då den arbetar utifrån en byråkratisk organisation, skapar dilemman 

i yrkesrollen. Andersson (2004:279) tydliggör olika utmaningar, där biståndsbedömaren står 
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mellan klienten och politiska beslut för att kunna göra en så rättvis bedömning som möjligt. Det 

framkommer att biståndsbedömare kan tvingas agera utifrån de förutsättningar som finns, istället 

för att kunna se till det faktiska behovet hos äldre.  

 

Skälig levnadsnivå är ett svårt begrepp att definiera, då det kan se ut olika för alla. Därför är det 

viktigt att göra en individuell bedömning för att kunna definiera vad som anses vara skäligt och 

inte skäligt (Andersson, 2004:286; Norman & Schön, 2005:11). Detta beskriver Andersson 

(2004:287) som en spänning mellan en individuell prövning och gemensamma riktlinjer. Det finns 

en medvetenhet om individens behov och den sociala situationen, men detta tenderar att bortses 

från då biståndsbedömarna argumenterar utifrån riktlinjernas betydelse.  

 

Utifrån Anderssons (2004:288f) studie framkommer det att de äldres sociala situation inte anses 

vara betydelsefull vid bedömningar, vilket kan ses som en brist utifrån ett socialt perspektiv. Vid 

en individuell prövning finns det ett tolkningsutrymme som gör att biståndsbedömare kan ta 

hänsyn till sådant som inte framkommer i riktlinjerna. Detta kan tillexempel handla om socialt 

perspektiv och kön (ibid). Anderssons (2004) studie visar även att det handlingsutrymme som finns 

inom organisationen kan bli låst utifrån de gemensamma riktlinjerna som biståndshandläggare 

håller fast vid och argumenterar. Detta kan medföra att andra betydelsefulla aspekter kan falla bort 

i bedömningen, trots att det finns en medvetenhet om de äldres behov och sociala situation. Två 

frågor Andersson (2004:290) ställer sig är “Varför pratar inte bedömarna om de äldres behov och 

hur kommer det sig att frågor om kön inte synliggjorts, när det finns möjlighet till tolkning och ett 

mer individualiserande av hjälpinsatser med hjälp utav en individuell prövning?”.  

 

Biståndshandläggare har fått vara med om en del förändringar i deras arbetsförhållanden sedan 

pandemin kom till Sverige. Dessa förändringar har Judit Csoba och Andrea Diebel (2020:1095ff) 

undersökt gällande vad det finns för olika utmaningar, möjligheter och brister med digitala 

verktyg. Studien utgår både från en lärares perspektiv till sina elever men även mellan 

biståndshandläggare och den enskilde. Det framkommer olika risker med digitala verktyg, bland 

annat att biståndshandläggaren får en större initiativförmåga, vilket kan bidra till att handläggaren 

arbetar utanför verksamhetens ramar. Det framkommer även möjligheter för biståndshandläggaren 

att arbeta effektivt vid kontakt med de äldre via digitala former. Utmaningar som påvisas i studien 
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är exempelvis sekretess över de digitala formerna, vilket inte kan garanteras vid olika möten kring 

den enskilde (ibid).  

 

2.3 Äldre med en demenssjukdom 

Nordh och Nedlund (2016:319f) undersöker bemötandet med dementa personer som är i behov 

utav hjälp i hemmet med fokus på olika strategier och dilemman som kan uppstå i dessa situationer. 

Rätten till självbestämmande försvinner enligt författarna med tanke på den nedsatta kognitiva 

förmågan som en person med demens har, vilket gör att anhöriga har en viktig roll i mötet med 

biståndshandläggaren. Det framkommer olika strategier där till exempel det är viktigt att ställa 

slutna frågor till personer med demens, då det annars kan orsaka förvirringar.  

 

I Nordh och Nedlunds (2016) studie görs intervjuer med biståndshandläggare samt dementa 

personer med anhöriga för att kunna se hur samarbetet fungerar dem emellan. Som 

biståndshandläggare upplevs det svårt att informera en dement person om sina rättigheter gällande 

hjälp i hemmet eller andra insatser som kan förekomma. Detta kan också variera beroende på 

vilken svårighetsgrad demenssjukdomen befinner sig i, men de upplevs ofta inte kunna ta in den 

informationen som tas upp. Enligt lag måste biståndshandläggaren informera en person som 

ansöker om en insats om deras rättigheter och hur processen går till. Därifrån kan det bli svårt att 

se till att en dement person tar till sig informationen (ibid s. 324). Anhöriga till dementa personer 

kan beskriva det som problematiskt att komma överens om hjälp vid ett möte, vid verkställighet 

har detta glömts bort och den dementa kontaktar handläggaren igen för att förklara att den inte har 

sagt att det behövs någon hjälp. Ett annat exempel på utmaningar i arbetet med personer med 

demens är när personalen kommer och ska ta ut den äldre på en promenad, och den äldre uppger 

att den precis har varit ute på promenad när det inte stämmer (ibid., s 325). 

 

Artikeln Family caregivers and decision-making for older people with dementia (Giertz, Melin 

Emilsson & Vingare 2019) beskriver hur anhöriga till äldre ofta vill vara delaktiga i alla beslut 

som tas med hänsyn till klientens demenssjukdom, trots att man endast lyssnar på den enskilde. 

Många gånger försöker anhöriga ta över situationen eftersom de vet vad som är bäst för sin 

förälder. Oftast är det en utmaning att få den demenssjuke till att ta emot större insatser trots 

motivation från biståndshandläggarens sida. Anhöriga kan här å ena sidan fungera som en 
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konstruktiv länk i att få den äldre att ta emot stöd i hemmet, å andra sidan utgöra en utmaning för 

att tillgodose den äldres enskilda behov genom att vilja bestämma och “ta över” (ibid s. 328f).  Det 

är en självklarhet att man vill det bästa för sin anhörig som lider av demens samt kognitiv nedsatt 

förmåga till att kunna fatta egna beslut, ändå är den enskilde skyldig till att samtycka om beslut 

gällande vård och insatser (ibid s. 334).  

 

Socialstyrelsen (2017) lyfter också fram att biståndshandläggare som handskas med anhöriga till 

en demenssjuk kan vara en utmaning, men betonar samtidigt att dessa bör ses som en tillgång då 

anhörigas kunskaper och erfarenheter i förhållande till den demenssjuke kan vara viktig för 

biståndshandläggarens besluttagande. Därför finns det möjlighet till stödinsatser för den 

demenssjuke som en avlastning för den anhöriga. Det är inte säkert att varje kommun har samma 

utbud av stödinsatser men det behövs fler stödinsatser än bara personlig avlastning och växelvård. 

Anhöriga som stöttar den demenssjuke kan vara påfrestande, då de många gånger kan uppleva en 

börda som uttrycker sig i besvikelse samt allmän och känslomässig belastning. Den demenssjuke 

kan avlasta sina anhöriga genom att vistas på ett korttidsboende tillfälligt eller vara delaktig i en 

daglig verksamhet. Vissa kommuner kan erbjuda en utbildning som specifikt riktar sig till den 

anhöriga med äldre som lider av demens (Socialstyrelsen, 2017:95f). 

 

3.  Teoretiska perspektiv 

Under detta kapitel kommer vi att redogöra för två teoretiska perspektiv som vi utgår ifrån i 

studiens analys: rationalisering och gräsrotsbyråkrat. Teorierna har en relevans för 

biståndshandläggarnas handlingsutrymme i sitt arbete, då handläggaren arbetar mellan klient och 

organisation och båda begreppen fokuserar teoretiska perspektiv på detta. Biståndshandläggarens 

roll kan jämföras med gräsrotsbyråkratens ställning och arbete i en organisation, där såväl 

målrationellt som värderationellt handlande kan influera det arbete som utförs.  

 

3.1 Rationalisering 

Lindquist och Nygren (2016) nämner Max Weber som en teoretiker som fokuserar på makt i en 

organisation. Webers teori betonar rationalisering som ett centralt begrepp i förståelsen av vad 

som styr olika sätt att handla inom en organisation. I Webers organisationssociologiska 

teoribildning betonas betydelsen av den byråkratiska organisationsmodellen som avgörande för 
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såväl organisatorisk rationalitet som medarbetarens roll i offentliga myndighetssystem (Lindquist 

& Nygren, 2016:188). Biståndshandläggare tenderar här att utveckla ett förtroende till 

utformningen av en mall som spelar en stor roll i deras syn på hur de ska utföra ett bra arbete med 

goda resultat som utgångspunkt för alla klienter (ibid, s. 190). Max Webers teori om rationellt 

socialt handlande diskuteras också av Lindelöf och Rönnbäcks (2004:56), där biståndshandläggare 

beskrivs utgå ifrån ett målrationellt handlande vid bedömning av olika insatser. Målrationellt 

handlande kan förstås som handlingar som görs – eller beslut som fattas – för att uppnå ett visst 

mål, i det här fallet att tillgodose den äldres omsorgsbehov. Målrationellt handlande förstås i 

Webers tolkning som en central rationalitet inom byråkratier (Lindelöf & Rönnbäck, 2004:56). 

Samtidigt identifierar Weber andra handlingar som kan förekomma i organisationer och styrs av 

en annan rationalitet, exempelvis värderationellt handlande. Här är det värderingar och värden 

som styr handlandet, snarare än måluppfyllelse, vilket Weber menar är typiskt inom olika form av 

ideella och idéburna organisationer där sociala och etiska värdegrunder ges främsta företräde 

(ibid). 

 

Max Webers organisationssociologi har ett stort inflytande på hur bilden av en organisation eller 

verksamhet ska se ut. Enligt den weberianska teorin eftersträvar biståndshandläggarna att uppnå 

en maximal organisatorisk effektivitet inom genom att följa lagar och riktlinjer för att deras 

utredning- och bedömningsarbete ska bli så bra som möjligt. Dilemmat som följer av ett 

målrationellt handlande inom byråkratiska organisationer är att organisatorisk effektivitet tenderar 

att prioriteras högre än klientens individuella behov – ett dilemma mellan individ och organisation 

uppstår (Laanemets, Svensson & Johnsson, 2008:36).  

 

3.2 Gräsrotsbyråkrati 

Begreppet gräsrotsbyråkrat kommer från Michael Lipskys (1980) teori om street-level 

bureaucrats, som på svenska brukar översättas till gräsrotsbyråkrater. Swärd och Starrin (2016) 

beskriver gräsrotsbyråkrater som en viktig länk mellan klienten och socialtjänsten eftersom 

medarbetaren inom människobehandlande organisationer måste hantera de dilemman som uppstår 

mellan individens behov och organisationens krav. Därför kan gräsrotsbyråkraten utveckla sina 

egna rutiner och metoder för att främja sitt arbete (Swärd & Starrin, 2016:396). Gräsrotsbyråkraten 

stöter också på diverse olika etiska och moraliska dilemman som den måste förhålla sig till, 
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exempelvis att agera utifrån moraliska koder, utöver de regler och lagar som styr arbetet inom 

organisationen den måste förhålla sig till (ibid, s. 398). En annan tolkning Lipsky (1980:17ff) gör 

är att gräsrotsbyråkrater i sitt arbete behöver beakta olika och ofta motsägelsefulla aspekter, så 

som klientens behov, de anhöriga, lagar och riktlinjer som styr biståndshandläggarens arbete, 

utöver organisatoriska målsättningar.    

 

Ulla Muhlin Hellström (2003) lägger stor vikt vid beskrivningen av biståndshandläggare som en 

gräsrotsbyråkrat. Biståndshandläggaren som gräsrotsbyråkrat är en myndighetsutövare som har en 

direktkontakt med sina klienter. I gräsrotsbyråkratens arbete stöter den på diverse individuella 

behov, som måste relateras till behov på en standardiserad eller allmän nivå. Gräsrotsbyråkraterna 

inom socialt arbete ska använda sig av lämpliga lagar och riktlinjer som ger klienten en del 

rättigheter och egenbestämmande, samtidigt behöver klienternas problematik passa in i 

myndighetsutövarnas åtgärdskategori. Något som är karaktäristiskt för gräsrotsbyråkraterna är att 

de har en stor makt gentemot sina klienter med innebörden att socialarbetaren kan bedöma och 

bestämma vilken hjälp klienten behöver samt över samspelet och kommunikationen med klienten 

(Hellström, 2003:12f). 

 

Dunér och Nordström (2005) beskriver att biståndshandläggarnas position kan likställas med 

frontlinjebyråkraten, ett begrepp som förknippas med Lipsky (1980) där handläggarnas arbete 

beskrivs vara moraliskt och normativt. Biståndshandläggarna inom äldreomsorgen möter många 

intressen och delade förväntningar från olika ledningar och politiker inom kommunen men även 

från allmänheten. Äldre individers behov och krav kan inte alltid bli tillgodosedda på grund av 

otillräckliga resurser inom verksamheten. Gräsrotsbyråkrater arbetar och formar själv policyn som 

den arbetar utifrån i mötet med medborgarna, policyn behöver inte alltid överensstämma med 

kommunala riktlinjer och ledningens verksamhetsmål. Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme får 

möjligheten till flexibilitet i möten med äldre individer som vill ansöka om hemtjänstinsatser. 

Lipsky (1980) lägger stor vikt på handlingsutrymmet, dess betydelse och att handlingsutrymmet 

utformas utifrån utomstående specifika omständigheter. Det leder till att biståndshandläggaren kan 

konstruera egna tolkningar som kan påverka deras arbetssätt. I biståndshandläggarnas fall är deras 

arbetsmaterial äldre individer med egna unika omständigheter (Dunér & Nordström, 2005:52f).  
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3.3.Teorins relevans 

Vår studie utgår ifrån rationalisering och gräsrotsbyråkrati som i vårt fall har ett sammanhang till 

biståndshandläggarna inom äldreomsorgen och deras arbete. Handläggarna tolkar situationen och 

kan utifrån det förhålla sig till sitt handlingsutrymme där vissa ramar konstruerar handläggarnas 

arbetssätt. Biståndshandläggarna arbetar i människobehandlande organisationer där de är tvungna 

att förhålla sig till organisationens förutsättningar (Laanemets, Svensson & Johnsson, 2008:16). 

På så sätt kan teorin bidra till ett helhetsperspektiv, i enlighet med biståndshandläggarnas 

erfarenheter, för att skapa en förståelse för deras viktiga erfarenheter i vår studie.   

 

Laanemets, Svensson och Johnsson (2008) beskriver Max Webers teori gällande målrationellt 

handlande som en strävan efter att uppnå ett resultat genom att utföra en gärning inom socialt 

arbete (ibid, s. 21). I detta fallet som biståndshandläggare inom äldreomsorgen kan det vara ett 

målrationellt beslutstagande gällande nödvändiga insatser för den enskilde, insatsen är ett mål som 

motiverar till att handlingen ska utföras. Biståndshandläggare strävar efter att förbättra den äldres 

levnadsförhållanden med hjälp av insatser som ska underlätta deras vardag. För oss blir det 

intressant att undersöka utifrån biståndshandläggarnas perspektiv ifall de uppnår ett positivt eller 

negativt resultat med sina handlingar gentemot den enskilde som får vardaglig hjälp med beviljade 

insatser. 

 

Laanemets, Svensson och Johnsson (2008) betonar Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater 

som en relevant teori i socialt arbete men även ett viktigt perspektiv i vår undersökning utöver 

Max Weber. Lipsky (1980) nämner att en socialarbetare i rollen som en gräsrotsbyråkrat har ett 

visst handlingsutrymme som kan begränsas av organisationens förekommande ramar och riktlinjer 

(ibid, s. 85). Begränsat handlingsutrymme leder till att vissa biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen inte kan bevilja insatser till den äldre på grund av att insatsen som den äldre behöver 

kan kosta för mycket och då blir det en kostnadsfråga som måste diskuteras med 

verksamhetschefen och ledningen. För oss kommer det bli lärorikt att undersöka 

biståndshandläggarnas handlingsutrymme utifrån gräsrotsbyråkratens perspektiv, samt ytterligare 

faktorer som kan begränsa handläggarna till att utföra sitt arbete som i sin tur påverkar den äldres 

ansökan om insatser. 
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4. Metod 

I detta kapitel kommer vi presentera och resonera kring vårt metodval och tillvägagångssätt i denna 

studie.  

 

4.1 Val av metod 

Vi har valt att utgå ifrån en kvalitativ metod i vårt arbete som överensstämmer bra med vårt syfte, 

eftersom vi vill skapa en fördjupad förståelse och kunskap av hur biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen upplever utmaningar som förekommer på arbetsplatsen samt hur pandemin har 

påverkat deras arbetsuppgifter. Vi använde oss av ett induktivt synsätt i vår analys för att undersöka 

samband och mönster i vårt insamlade empiriska material. Då kunde vi börja tolka vår empiri i 

samband med teoretiska perspektiv som hjälpte oss att utveckla en bredare förståelse och mening 

i vår undersökning (Lind, 2019:147). Vårt empiriska material samlades in genom att vi utförde 

semistrukturerade intervjuer med sex olika biståndshandläggare. 

 

Kvalitativa metoder fokuserar på ord och förståelse, snarare än kvantifiering vid insamling av 

empiriskt material. Detta kan vara svårt att få ut genom en kvantitativ metod som kan begränsa 

möjligheten till öppna svarsalternativen. Genom att intervjua biståndshandläggare fick vi en 

djupare förståelse av hur dessa individer fungerar i sin arbetsroll och förstår sin egen miljö för att 

kunna svara på våra frågeställningar som utgår från intervjupersonernas beskrivningar av sina 

känslor och upplevelser (Bryman, 2018:454). Kvalitativ forskning kritiseras ofta på grund av 

läsaren som upplever svårigheter med att skapa en uppfattning om varför forskaren väljer just att 

analysera ett specifikt område men inte andra områden. Forskaren bestämmer vad den vill 

uppmärksamma i relation till forskningen och kategoriserar vad som är relevant för sin forskning. 

En annan del som blir kritiserad är generaliserbarheten på grund av ett begränsat urval, vilket leder 

till frågan: hur kan enstaka fall inom forskningsområdet bli representativa för andra förekommande 

fall? (ibid, s. 483f). I vårt fall valde vi att analysera biståndshandläggare inom äldreomsorgen i 

relevans till vårt undersökningssyfte. Vi har tidigare arbetat med biståndshandläggare inom 

verksamhetsförlagda utbildningar och därför valt att uppmärksamma deras utmaningar och 

strategier under en pågående pandemi. Vi är medvetna om att läsaren kan bli fundersam över våra 

valda ämnen men vårt argument för de valda ämnena baseras på våra upplevelser efter arbetet med 
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biståndshandläggarna och dess påverkan på samhällets äldre människor. På så sätt blev det inte 

aktuellt för oss att undersöka andra områden som inte har en betydelse för vårt undersökningssyfte. 

 

4.2 Intervju 

En fördel med att vi genomförde semistrukturerade intervjuer med hjälp av öppna frågor är att 

respondenten fick tala fritt om sin yrkesroll inom äldreomsorgen och dela med sig sina tankar och 

erfarenheter samtidigt som vi fick möjligheten att ställa följdfrågor för att få mer utvecklade svar, 

vilket skapade en innehållsrik empiri och arbeta med (Barmark & Djurfeldt, 2015:27). 

Respondenternas utsagor blev vårt empiriska material när vi ville jämföra de olika argumenten om 

svårigheterna de upplever i sin yrkesroll som biståndshandläggare inom äldreomsorgen. För att vi 

skulle kunna utföra våra intervjuer kontaktade vi våra intervjurespondenter via e-post, efter att de 

visat intresse till att ställa upp på en intervju via en Facebookgrupp vid namnet ”Socionomer”. I 

mailet fick vi möjligheten att närmare förklara undersökningens syfte i vårt examensarbete genom 

ett informationsbrev och ett samtyckesbrev som de kunde skriva på och skicka tillbaka digitalt. 

Därefter fastställde vi ett datum för att utföra intervjun. Vi skickade också ut en vinjett som ingår 

i intervjun i förväg till våra respondenter så att de kunde förbereda sig med inför intervjun via e-

post. Intervjuer kan utföras på flera olika sätt, exempelvis: telefonintervju, direkt individuell 

intervju eller via digitala former såsom zoom och teams. Med hänsyn till covid-19 som pågående 

pandemi valde vi att utföra intervjuerna digitalt via Teams och Zoom för att minska på 

smittspridningen. Efter att intervjuerna var färdiga, så var första steget att transkribera 

informationen från respondenterna för att sedan göra en sammanställning. När sammanställningen 

var färdig kunde vi göra jämförelser mellan den insamlade empirin och vårt valda teoretiska 

perspektiv.  

 

Vi använde oss av en kvalitativ innehållsanalys som innebär att centrala teman som framträder i 

empirin identifieras och undersöks. Fördelen med att använda en kvalitativ innehållsanalys är att 

vi kunde forma frågeställningar som är relevanta i relation till vår forskningsfråga (ibid, s. 377f). 

Vår undersökning skulle kunna se annorlunda ut med tanke på vilket perspektiv vi valde att skriva 

om men också hur mycket vi fick avgränsa. Ett annat val hade varit att istället för att utföra 

semistrukturerade intervjuer, så hade exempelvis gruppintervjuer kunnat vara ett alternativ för att 

få igång mer diskussioner mellan biståndshandläggarna. Däremot valde vi inte detta med tanke på 
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att respondenterna kan påverka varandras svar, vilket kan bli en nackdel i vår undersökning. Vårt 

syfte var inte att undersöka gruppens resonemang kring våra intervjufrågor, vi ville undersöka hur 

en biståndshandläggare resonerar kring sina egna erfarenheter utan att påverkas av sin omgivning 

på arbetsplatsen.  

 

4.3 Urval 

Eftersom vi har erfarenhet sedan tidigare av att ha arbetat tillsammans med biståndshandläggare 

inom äldreomsorgen med väsentliga arbetsuppgifter som berör den äldre individens levnadsvillkor 

och livssituation, har vi valt att begränsa urvalet biståndshandläggare inom äldreomsorgen som 

vårt urval gällande empiriska objekt (Ahrne & Svensson, 2015:21f).  

 

Vi utgick ifrån ett strategiskt målinriktat urval, med tanke på att vi har valt att fördjupa oss om 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen som arbetar med bedömning- och utredningsarbete, 

gällande insatser som utförs av den ansvariga hemtjänsten i kommunen. Vi valde det eftersom vårt 

syfte och frågeställningar riktade sig till biståndshandläggarnas utmaningar samt upplevelser 

(Bryman, 2018:533). Vi använde oss utav ett bekvämlighetsurval, dvs att de som först visar 

intresse för vår studie blev tillfrågad om att bli intervjuad (Bryman, 2018:243f). Bryman (2018) 

nämner generaliserbarhet kring utsträckningen i ett studieresultat då det kan innehålla fler personer 

i en undersökningsgrupp samt fler kontexter som kan förekomma. Eftersom vi endast hade sex 

respondenter kunde det bli svårt utifrån vår empiri att kunna uttala oss om detta gäller för andra 

biståndshandläggare i Sverige (ibid, s. 485). Vi valde att få djupare förståelse och kunskap om 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen och hur de jobbar med utredningar samt bedömningar 

angående insatserna som hemtjänsten utför i den aktuella kommunen. Vi valde att avgränsa till 

endast biståndshandläggare inom äldreomsorgen i sex olika kommuner för att inte göra en alldeles 

för bred undersökning.  

 

4.4 Avgränsning  

Vi avgränsade vårt undersökningsfokus i denna uppsats till att endast omfatta 

biståndshandläggarnas perspektiv på utmaningar i utrednings- och bedömningsprocessen, 

eftersom vi fick följa deras arbete under vår tidigare verksamhetsförlagda utbildning. För att kunna 

utföra undersökningen utifrån vårt syfte och våra frågeställningar valde vi att koncentrera oss på 



19 

biståndshandläggarnas perspektiv gällande utmaningar som de stöter på, hur pandemin har 

påverkat arbetsuppgifterna och vilka strategier som används. Om vi tog med andra perspektiv, i 

detta fall den äldres perspektiv, hade slutresultatet av denna undersökning troligtvis visat helt andra 

resultat. Slutresultatet hade säkerligen givit en intressant bild ifall vi valde och undersöka den 

äldres perspektiv också, genom att jämföra den äldre klientens behov och önskemål med vad 

biståndshandläggarna förmedlar. Dock hade undersökningen gått åt fel riktning i förhållande till 

vårt syfte samt frågeställningar. 

 

4.5 Metodologiska överväganden  

Vår undersökning utgick ifrån en kvalitativ innehållsanalys med fokus på centrala teman i 

semistrukturerade intervjuer med biståndshandläggare inom äldreomsorgen. I första hand 

publicerade vi information om vår studie på ett internetforum och de som var intresserade tog vi 

kontakt med via e-post där vi skickade mer information. I vårt fall var det endast kvinnliga 

respondenter som visade intresse och de fick själva avgöra om de vill ställa upp på en intervju i 

vår undersökning i samband med de forskningsetiska principerna som existerar inom forskning.  

 

Om respondenterna gav sitt samtycke till att ställa upp på en intervju genom ett påskrivet 

samtyckesbrev som skickades tillbaka till oss, så frågade vi även om tillåtelse för att spela in 

intervjuerna för att kunna resonera om svaren i efterhand. Det var viktigt för oss som intervjuade 

respondenterna att vi lyssnade och ställde väsentliga följdfrågor som kunde vara av intresse trots 

inspelning. Inspelningen var till fördel då vi inte behövde anteckna under processen, vilket hade 

kunnat bli ett störningsmoment. Vi bedömde att den kvalitativa metoden som vi valde kunde ge 

oss relevant information för vår undersökningsstudie. Vi kunde få en fördjupad och bättre 

förståelse om biståndshandläggarnas yrkesroll när vi gav dom utrymme tala fritt utifrån sina 

kompetenser (se bilaga 3).  

 

Nästa steg var att vi skulle arbeta utifrån en tematisk analys med förekommande centrala teman i 

vårt insamlade empiriska material. Dessa centrala teman har en koppling till våra frågeställningar 

som utgick ifrån olika men samtidigt relevanta koder, exempelvis: handlingsutrymme, 

utmaningar/svårigheter, begränsningar, stress och pandemi. 
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4.6 Tillförlitlighet 

Validitet och reliabilitet är vanligt förekommande begrepp inom den kvantitativa forskningen. 

Bryman (2018) betonar att validitet är ett begrepp som även används i kvalitativ 

forskning.  Samtidigt finns det andra forskare som menar att båda begreppen reliabilitet och 

validitet bör ändras för att kunna tillämpas inom kvalitativ forskning (Bryman, 2018:465). Istället 

för reliabilitet och validitet används därför begreppet tillförlitlighet ofta i kvalitativa 

undersökningar. Det innebär att man ska kunna lita på trovärdigheten i en utförd undersökning. En 

tillförlitlig forskningsundersökning ska vara genomförd på ett trovärdigt sätt för att den sedan ska 

kunna användas i framtiden för andra forskningsstudier (ibid, s. 467). Med hjälp av vår 

intervjuguide som består av öppna frågor gav vi våra respondenter möjligheten att tala fritt om 

sina erfarenheter och upplevelser som kan vara betydelsefulla i vår undersökning. Utifrån detta 

kunde vi hitta likheter och skillnader gällande olika utmaningar som biståndshandläggare stöter 

på. Under våra intervjutillfällen fick vi möjligheten och spela in intervjun med samtycke för att 

inte förlora viktig information till undersökningen. Med hjälp av inspelning kunde vi gå tillbaka 

och lyssna om på svaren för att försäkra oss att vi hade uppfattat och tolkat respondenterna rätt. 

Det kunde bli en enkel eller tuff utmaning att dra slutsatser utifrån intervjuerna med 

biståndshandläggare från olika kommuner i Sverige men vi använde tidigare forskning som stöd 

och användning till vår undersökning.  

 

Vi inledde intervjun med att presentera oss själva för intervjupersonerna, dubbelkollade att de hade 

fått vårt informationsbrev samt samtyckesbrev. Vi stämde av läget innan vi påbörjade inspelningen 

för att skapa en god stämning mellan oss. Vi gick in med inställningen under intervjuerna att inte 

ställa frågor som kunde vara vilseledande eller att vi uttrycker egna åsikter och värderingar. I 

efterhand kunde vi mejla till respondenterna kring frågorna för ett mer utförligt svar för att få en 

djupare förståelse. När vi fick svar via mejl, var vi medvetna om att respondenten kunde reflektera 

och tänka efter mer utifrån sitt svar, vilket gav mer genomtänkta svar. Dessutom kunde 

respondenten ta hjälp utav sina kollegor för att svara på frågan. 

 

4.7 Bearbetning och analys 

Vi valde att genomföra sex semistrukturerade intervjuer med biståndshandläggare som arbetar 

inom äldreomsorgen där varje intervju varade mellan 30–60 min. Biståndshandläggarna är från 
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olika kommuner i Sverige vilket gjorde att vi fick ett bredare perspektiv om hur det fungerar i varje 

kommun då storleken varierar. Intervjuerna gjordes därefter över digitala nätverket Teams och 

Zoom. När intervjuerna var färdiga förekom en sortering av materialet genom transkribering för 

att skapa en ordning om vad som var viktigt och väsentligt att använda. Vid transkriberingen valde 

vi att utesluta skratt och andra samtalsljud som inte ansågs vara relevant då fokusen ligger på vad 

som sägs. Det var viktigt med ett öppet förhållningssätt vid bemötande med respondenterna med 

tanke på att teoretiska perspektiv och förkunskaper kunde påverka vårt tolkningssätt utifrån svaren 

som vi fick. 

 

Vi kunde förtydliga mönster som skapade teman och koder i vår tolkningsprocess. Tematiseringen 

skedde utifrån en kärnkategori som en stor del i vår undersökning där vi ville se sammankopplingar 

mellan och sedan underkategorier. En kärnkategori som vi använde oss av i vår kodning var 

utmaningar, där vi sedan hade flera underteman. Dessa underteman utgick ifrån strategier, 

anhörigas påverkan, budgetramar, politisk styrning, självbestämmanderätt och samverkan. Våra 

intervjurespondenter blev inte informerade om hur teman skulle användas i datainsamlingen 

eftersom det kunde skapa en vilseledande bild i våra intervjuer. Vi var uppmärksamma på 

återkommande teman, känslor och tankar som är återberättande samt likheter och skillnader i dessa 

(Bryman, 2018:702ff). Teman var ett återkommande fokus i vår undersökning vid analysering av 

det empiriska materialet och svarandet på frågeställningarna.  

 

När sortering och tematisering av materialet var färdigt, så skedde en reducering. Det innebar att 

vi skulle använda oss av väsentligt material och information för att kunna redovisa vårt resultat 

som vi kom fram till. Svaren som blev vårt empiriska material skulle i första hand tolkas och 

analyseras innan resultatet redovisades i en analysdel. Vi såg över våra kodord i tematiseringen 

vid reducering av det insamlade materialet för att kunna förhålla oss till kodorden som 

tydliggjordes i det empiriska materialet (Rennstam & Wästerfors, 2015:104ff). Därefter kunde vi 

skapa fyra olika huvudrubriker som vi använde oss utav i vår analysdel, de rubriker vi presenterade 

är; Utmaningar hos biståndshandläggare vid bedömningsprocessen, Samarbete med anhöriga, 

Nya förhållningssätt under Covid-19 pandemin och Strategier vid bedömningsprocessen. Vi 

märkte i vår analysdel att vissa svar från respondenterna kunde passa in under två av våra valda 

rubriker, vilket kunde bli missvisande för läsaren. För att göra detta tydligare hade flera rubriker 
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kunnat presenteras, men vi valde att förhålla oss till de fyra för att de gav oss en tydlig redovisning 

av vårt material. I vår sista del där slutdiskussionen presenterades drog vi slutsatser utifrån vår 

empiri, tidigare forskning och teoretiska perspektiv för att stärka det vi såg och problematiserade 

detta.  

 

4.8 Forskningsetiska överväganden  

Vi utgick ifrån de etiska principerna i våra intervjuer för att skapa en trygghet hos den som blev 

intervjuad att kunna prata öppet om upplevelser på sin arbetsplats utifrån våra frågor. Sammantaget 

fick undersökningen aldrig påverka en individ på ett negativt sätt (Bryman, 2018:131). Vårt 

empiriska material bestod av intervjuer med biståndshandläggare som arbetar inom 

äldreomsorgen. 

 

Författaren Rolf Lind (2019:166ff) beskriver informationskravet som en viktig aspekt i 

undersökningar kring de fyra etiska överväganden som forskare måste stå i förhållande till. De 

fyra etiska aspekterna handlar om frivilligheten att delta i undersökningar, anonymitet så att ingen 

är utpekad och kommer till skada och att ingen annan förutom vi som utförde undersökningen fick 

ta del av informationen. Dessa etiska principer förekommer även i Lagen om etikprövning (SFS 

2003:460) som vi förhöll oss till i vår undersökning (Sveriges Rikes Lag, 2003:460). Vi utgick 

ifrån denna lagen och de etiska principerna för att intervjupersonerna skulle känna sig trygga med 

att bli intervjuade av oss och att de samtidigt kunde prata öppet om sina upplevelser på sin 

arbetsplats med hjälp av vår intervjuguide. Vi såg därför till att utförandet av intervjuerna inte 

påverkade respondenterna på ett negativt sätt enligt 9 § lagen om etikprövning (SFS 2003:460).  

 

Vi strävade efter att göra frågorna i vår intervjuguide välformulerade och skrivna på ett opartiskt 

sätt med fokus endast riktad på deras arbetsuppgifter inom sin yrkesroll och inget som berörde 

deras privatliv som kunde orsaka skada eller obehag på något vis. Informationen som blev vårt 

empiriska material kom endast till användning i vår undersökning och inget annat utöver det 

(Bryman, 2018:170f). Om biståndshandläggarna ställde upp på våra intervjuer, så skulle intervjun 

utföras via digitala former såsom Zoom. Intervjun spelades även in med deras samtycke och 

informationen behandlades konfidentiellt och med sekretess. Våra intervjurespondenter var helt 

anonyma i vår undersökning och alla känsliga eller personliga uppgifter avidentifierades när vi 
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transkriberade insamlingsmaterialet. Inspelningen av intervjun hanterades av oss som skrev denna 

forskningsstudie och alla inspelningar samt känsliga uppgifter som vi tog del av förstördes när 

studien var färdig så att ingen kunde få tillgång till det.  

 

5. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer vi analysera vår empiri utifrån de sex intervjuerna som är gjorda med 

biståndshandläggare inom olika kommuner. Resultatet som vi har kommit fram till kommer att 

presenteras i fyra olika teman: Utmaningar hos biståndshandläggare vid utredningsprocessen, 

Samarbete med anhöriga, Nya förhållningssätt under Covid-19 pandemin och Strategier vid 

bedömningsprocessen. Studiens resultat kommer även att analyseras utifrån våra valda teoretiska 

referensramar, Max Webers teori om rationalisering och Michael Lipskys teori om 

gräsrotsbyråkrater samt tidigare forskning.  

 

5.1 Utmaningar hos biståndshandläggare vid utredningsprocessen 

Inom socialt arbete är det viktigt att utföra arbetsuppgifter enligt regler och riktlinjer som reglerar 

verksamheten och dess myndighetsutövning. Biståndshandläggare inom äldreomsorgen har ett 

handlingsutrymme i relation till existerande regler och riktlinjer. Hur stort handlingsutrymme har 

en biståndshandläggare egentligen och vilka utmaningar finns det som kan begränsa deras 

handlingsutrymme? Så här resonerar majoriteten av handläggarna kring sitt handlingsutrymme: 

 
Självklart ser man att man har ett handlingsutrymme. Man får handskas i den ramen som finns och 

ibland gå ifrån riktlinjerna men då måste man motivera varför. (Handläggare 2) 

 
Så länge jag kan motivera min bedömning så känner jag att jag kan använda det. Ganska så stort 

handlingsutrymme. (Handläggare 3) 

 

Jag tycker att jag har ett ganska gott handlingsutrymme, jag har också full delegation så dom beslut 

jag bedömer är nödvändiga kan jag ta genom min befogenhet så jag behöver inte gå via en chef 

eller nämnden för att få ett OK till ett beslut (Handläggare 6).  

 

Handläggarna beskriver här att de med hjälp av delegation kan fatta beslut utan att behöva delge 

ansvariga chefen om vilken typ av insats det handlar om. Samtidigt påtalas att det i en utrednings- 
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och bedömningsprocess är viktigt att kunna motivera beslut i enlighet med rådande riktlinjer och 

lagar. Beslutet måste vara välgrundat. Även om biståndshandläggare har delegation att ta beslut 

om insatser, beskrivs vissa kostsamma insatser att ändå behöva förankras av arbetsledare:  

 
Jag upplever ändå att jag har ett ganska stort handlingsutrymme för jag har delegation på alla 

insatser och så, sen så behöver jag gällande särskilt boende dra det med min chef då det är en 

väldigt kostsam insats. Det blir väldigt budget-styrande även om det inte ska vara så för oss som 

biståndshandläggare. Då kommer ledningen och ifrågasätter oss “Hur tänkte ni här?”. 

(Handläggare 4) 

 

Handläggaren beskriver i citatet att hon blir begränsad av sin chef som kontrollerar innan ett beslut 

tas gällande särskilt boende, då det är en kostnadsfråga. Detta görs för att försäkra sig om att inte 

bli ifrågasatt av ledningen inom verksamheten. I detta fall påverkas biståndshandläggarnas 

handlingsutrymme, eftersom det inte bara går att se till den enskildes behov på grund av 

kostnaderna som kan bli höga. Det kan handla om påtryckningar från chefens håll som vill att 

biståndshandläggaren ska ta hänsyn till kommunens riktlinjer samt ekonomi vid beslutstagandet. 

Biståndshandläggare betonar under intervjuerna vikten av att de vid många tillfällen har full 

delegation gällande beslutsfattandet. Ramlagstiftningen inom socialtjänsten ger en stor frihet att ta 

egna beslut, men handläggarna behöver samtidigt stöd vid sin bedömning om vilka val de kan ta. 

Kommunernas riktlinjer ska ses som en vägledning för biståndshandläggaren men ska inte bli 

alltför styrande.  

 

Flera av våra intervjupersoner, tre av sex biståndshandläggare, beskriver att de kan gå ifrån sitt 

handlingsutrymme i situationer som kräver det. Då behövs en motivering till varför handläggaren 

gör på ett visst sätt för att det ska vara giltigt. Respondenterna beskriver att de kan formulera 

egen motivering som stöd inom sitt arbete i samband med bedömningen av skälig levnadsnivå, 

med grund i att socialtjänstlagen inte beskriver detaljerat vad skälig levnadsnivå innebär. Det 

beskrivs av handläggarna som ett svårtolkat begrepp som inte har samma betydelse för alla. För 

att handlingsutrymmet ska komma till användning, är det viktigt enligt biståndshandläggarna att 

se individens behov som en grundläggande faktor. Om man inte kan se den enskildes behov, så 

kan man inte agera för det heller.  Mer utvecklade svar presenteras nu från två av handläggarna 

som illustrerar olika sätt att resonera: 
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Skälig levnadsnivå är ett svårdefinierat begrepp, det är inte helt enkelt, men när jag tänker på skälig 

levnadsnivå så tänker jag dels på dom riktlinjer som vi yrkesutövare får utifrån rättspraxis från 

domar som är vägledande. Sen så är det också de individuella behoven, vem är den här personen 

och vad är skäligt för den? Så det är två delar där tycker jag. Både individen men också det som 

regleras utifrån, rättspraxis. (Handläggare 6) 

 

Det här är alltså den eviga diskussionen om vad som är en skälig levnadsnivå? Politiska riktlinjerna 

i kommunen har bestämt den lägsta acceptabla nivån, om man ska förklara det på ett enkelt sätt.  För 

någonstans måste ju vi också i kommunen liksom sätta en gräns för hur mycket hjälp man kan få? 

Och på vilket sätt? Det finns liksom en norm. (Handläggare 3) 

Handläggarnas resonemang om skälig levnadsnivå beskrivs som ett begrepp med en komplicerad 

betydelse. Begreppet är invecklat och svårt att förstå eftersom socialtjänstlagen inte ger en 

detaljerad beskrivning i lagtexten vad det innebär och hur den ska tillämpas på bästa sätt för 

individerna. Hur vet biståndshandläggarna vad som är bäst för den äldre i relation till begreppet 

skälig levnadsnivå? För att utredning- och bedömningsprocessen ska vara till den äldres fördel är 

det viktigt att ta hänsyn till rättspraxis samt kommunala riktlinjer för att kunna göra en bra 

bedömning och tillgodose den enskildes behov. Som myndighetsutövare måste man kunna 

redovisa och förklara hur beslutstagandet går till med hjälp av informationen som finns i 

utredningarna. Det innebär att biståndshandläggarna måste förhålla sig till klienter som befinner 

sig i lätta eller svåra situationer och därmed behöva ta komplicerade ställningstaganden. Trots att 

en skälig levnadsnivå är svårt att tolka, beskriver handläggarna i intervjuerna att detta bör utgå 

från gemensamma riktlinjer som kommunen kommer fram till.  

Ett varierande handlingsutrymme förklaras av Andersson (2004) utifrån att biståndshandläggaren 

står mellan den enskilde och politiska beslut för att kunna göra en rättvis bedömning. Författaren 

menar att handläggaren kan tvingas agera utifrån de förutsättningar som finns istället för att utgå 

från det faktiska behovet hos den enskilde. Detta kan i sin tur krocka med en ny generation som 

kommer med andra förutsättningar än vad dagens äldre hade vilket en biståndshandläggare 

beskriver som en kommande utmaning. Så här resonerar en handläggare kring en utmaning om 

nya generationen: 
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Ja…en utmaning kommer bli framöver med 40-talisterna som är vårdtagare. En skälig levnadsnivå 

är att få duscha en till två gånger i veckan. Men det tror jag inte att 40-talisterna kommer vara med 

på. De kommer ha mer krav på hemtjänsten. (Handläggare 3) 

 

Biståndshandläggaren beskriver att 40-talisterna kommer bli en krävande utmaning där behoven 

växer och önskemål framförs av de äldre, en utmaning som handläggaren stöter på redan idag 

under arbetsgången. Handläggaren nämner att 40-talisterna inte nöjer sig med att exempelvis 

duscha en till två gånger i veckan eftersom den äldre uppger att det inte är rimligt och kräver att få 

duscha fler gånger på en vecka. Ibland finns det undantag som gör att den äldre är i behov utav 

duschhjälp flera gånger i veckan, men då finns det oftast en sjukdom eller liknande som är orsaken 

till detta. Handläggaren menar att liknande diskussioner blir allt mer vanliga och att dagens skäliga 

levnadsnivå kan kännas för låg. Dagens äldre lever mycket längre som gör att de kan upplevas 

friskare i sin ålder (Norman & Schön, 2005). Därmed ökar kraven för hemtjänsten som handlar 

om att få komma iväg på aktiviteter eller hjälp i hemmet. Kan detta vara en av flera kommande 

framtidsutmaningar inom äldreomsorgen?  

 

De ovanstående beskrivningarna kan relateras till Max Webers teori, att handläggare strävar efter 

att uppnå en maximal effekt inom en organisation. Effektiviteten uppnås genom att följa de lagar 

och ramar som finns som bidrar till ett bra arbete för biståndshandläggarna (Laanemets, Svensson 

& Johnsson, 2008). En utmaning som gör det svårt för biståndshandläggarnas arbete är att förhålla 

sig till de riktlinjer och lagar som finns, då den äldres självbestämmande och kommunens ansvar 

för att den äldre ska uppnå skälig levnadsnivå och välbefinnande kan krocka. När det inte går att 

nå verksamhetens eller organisationens mål blir det svårt för biståndshandläggaren att veta hur de 

ska gå tillväga. Det blir därav ett begränsat handlingsutrymme som gräsrotsbyråkrater får handskas 

med i sitt yrke vilket Lipsky (1980) diskuterar.  

 

5.2 Samarbete med anhöriga  

Anhörigkontakt är ett upprepande tema som de intervjuade biståndshandläggarna diskuterar. Här 

beskriver minoriteten två av sex handläggare att deras arbete kan begränsas på grund av anhöriga 

som vill styra och bestämma. Samtidigt lyfts anhöriga fram som en viktig resurs i utrednings- och 
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beslutsprocessen, genom att de kan framföra relevant information om klienten. Så här resonerar 

två av handläggarna:  

 

Vissa har svårt att inse att deras föräldrar är gamla. En del förstår sig inte på det här 

med    demenssjukdomen, och ser bara ”detta har hon kunnat göra förut” men ser inte sjukdomen. 

(Handläggare 4) 

 
Det kan bli problematiskt om anhöriga inte har förmågan att tillgodose det här behovet på det sätt 

som den närstående behöver. Då kan det bli en liten konflikt om vad som är det bästa för den som 

är vårdtagare. (Handläggare 6) 

 

En utmaning för biståndshandläggaren som lyfts här är möjligheten att ta sig framåt i ett ärende 

när anhöriga inte har en förståelse för den äldres behov, exempelvis vid utveckling av en 

demenssjukdom. Biståndshandläggarna beskriver sig hamna i mitten mellan klienten och den 

anhöriga. Här måste handläggaren balansera mellan att tillgodose klientens behov och den 

anhörigas inblick i situationen. Det finns exempelvis anhöriga som ställer sig negativa till att deras 

partner tar emot hjälp i hemmet, och istället tar på sig ansvaret själv för att tillgodose sin 

närståendes behov. Detta beskrivs i citatet ovan kunna leda till en konflikt om maken/makan inte 

har den förmågan som krävs. Det gör att klientens behov inte kan tillgodoses på bästa sätt.  

Liknande dilemman beskrivs i ytterligare två intervjuer: 

 
Det är bra om det finns någon som hjälper till men man kan inte räkna dom som en resurs heller. 

(Handläggare 1) 

 

Det kan vara svårt när anhöriga har önskemål för sina föräldrar. De kan tycka att nu är det dags att 

flytta till ett boende, men det finns inget behov. Svårt med närstående som tror sig veta bäst, de vill 

gärna ta beslut över huvudet på sina föräldrar. (Handläggare 5)  

 

Handläggarna menar här att det blir svårt när anhöriga vill ta över situationen eftersom de tror sig 

veta vad som är bäst för den äldre. Vid flera tillfällen i intervjuerna beskrivs de anhöriga som 

väldigt krävande på grund av sin oro för den äldre, vilket emellanåt kan ageras ut mot 

biståndshandläggaren. Handläggaren beskriver i intervjuerna att de blir tvungna att försöka hantera 
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den enskildes anhöriga och deras påtryckningar på ett professionellt sätt. Detta kan återspegla 

Giertz, Melin Emilsson och Vingare (2019) beskriver liknande utmaningar där anhöriga vill ha 

kontroll på situationen vilket det är svårt för biståndshandläggaren att förhålla sig till. En större 

del av respondenterna berättade under intervjuerna att de tror liknande situationer kan uppstå då 

de anhöriga har ett dåligt samvete för att de inte kan ta hand om den enskilde. Att bemöta en 

anhörig på ett professionellt sätt beskrivs här som en utmaning. Det finns förväntningar från olika 

håll vilket respondenten nedan beskriver:  

 
Man blir ju väldigt ifrågasatt, både av anhöriga och av ens chef för den enskilda. Det är ju ändå 

myndighetsutövning, så ibland behöver man ge avslag och motivera detta. (Handläggare 4) 

 

Vikten av att kunna kommunicera lyfts i en större utsträckning av respondenterna att skapa en 

förståelse kring olika bedömningar. Något handläggarna resonerar kring som förekommande 

utmaningar inom arbetet handlar om personer med en långt gången demenssjukdom. Där får 

samarbete med anhöriga en viktig roll för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. En 

handläggare delar med sig av en utmaning: 

 
Det kan vara utmanande att också fånga upp dom och försöka få alla att gå åt samma håll. Något 

som jag tänker på som biståndshandläggare är att jag också är en myndighetsutövare samtidigt som 

jag har rollen som motiverar, och det kan vara två perspektiv som kan krocka (Handläggare 6).  

 

Vissa situationer kan bli komplexa där biståndshandläggaren måste utreda den inkomna 

informationen och ställa det mot verkligheten. Vad är sant utifrån det som sägs av den äldre, 

anhöriga eller hemtjänstpersonal? Hur ser det ut i relation till inkommen information om den 

enskilde? För att få svar på relevanta frågor måste biståndshandläggaren göra en individuell 

bedömning för att sedan ställa dem emot vad den anhöriga påstår.  

Den äldres anhöriga kan i sådana här situationer både utgöra en tillgång och ett hinder. De mest 

utmanande som biståndshandläggarna upplever med anhöriga är de som gärna vill ha kontroll över 

situationen. Samtidigt fungerar anhöriga som en viktig informationskälla. I dessa lägen får 

biståndshandläggarna informera anhöriga om den äldres självbestämmanderätt, ett centralt tema 

som Nordh och Nedlund (2016) beskriver, där biståndshandläggare vill informera om den äldres 
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rättigheter för att de ska känna sig delaktiga i besluten. En person med demens kan ha svårt att ta 

in all information, vilket minskar självbestämmanderätten hos den enskilde.  

Vid demenssjuka personer kan behovsbedömningen bli en utmaning, vilket gör att 

biståndshandläggare får använda olika strategier för att kunna kommunicera och få en helhetsbild 

av den äldres situation. Detta återspeglar vad Nordh och Nedlund (2016) beskriver att 

kommunikationen har en stor betydelse för att den äldre ska kunna ta emot viktig information. Ett 

fåtal av handläggarna menar att det är viktigt att ha en viss kunskap med sig om demenssjukdomar 

och hur man ska gå tillväga för att prata med någon som är dement. En handläggare beskriver hur 

de kan ta hjälp av en distriktssköterska i kommunen som har en betydelsefull kunskap om just 

demenssjukdomar. Vid hembesök kan de få stöd av en distriktssköterska som kan hjälpa till med 

bedömningen och se den medicinska delen som en biståndshandläggare inte ser på samma sätt. Ett 

viktigt samarbete gör bedömningen rättssäker och den enskilde får den vård och omsorg som den 

är i behov av.  

 

Vi betonar återigen vikten av biståndshandläggarnas betydelse som gräsrotsbyråkrater inom socialt 

arbete enligt Michael Lipsky (1980). En biståndshandläggare som gräsrotsbyråkrat arbetar i nära 

kontakt med den äldre som har nedsatt förmåga till att uttrycka egen vilja och 

självbestämmanderätt, vilket leder till ett etiskt dilemma som ansvarig handläggare ska hantera. 

Biståndshandläggarna och distriktssköterskor samarbetar därför i ärenden där det förekommer 

demenssjuka äldre men samarbetet sker på helt olika nivåer. Distriktssköterskorna arbetar med den 

demenssjukes hälsotillstånd och biståndshandläggarna arbetar för att underlätta den äldres 

hälsotillstånd med hjälp av insatser som utförs av hemtjänsten. I olika fall med förekommande 

demenssjukdom är kommunikation en given strategi och en avgörande faktor för att samarbetet 

ska lyckas mellan alla inblandade parter. Olika strategier används därför för att försäkra 

självbestämmanderätten i de olika ärenden där demenssjukdomar kan skapa svårigheter i 

utredningen (Nordh & Nedlund, 2016). 

Biståndshandläggarna upplever det även som utmanande att samla in information för att få en 

rättvis bild över hur situationen faktiskt ser ut. Det kan komma kritik och oro från anhöriga då de 

känner att hjälpen inte räcker till. Här beskriver sig flera biståndshandläggare kunna hamna i kläm 

mellan hänsyn till den anhörige, den äldre och kommunala riktlinjer. Lipsky (1980) beskriver 
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problematiken med att hamna i kläm som komplext där biståndshandläggarna får arbeta utifrån 

olika nivåer. Nivåerna beskrivs av handläggarna i intervjuerna utifrån den enskilde, anhöriga, lagar 

och riktlinjer som man måste förhålla sig till. Biståndshandläggarna kan i dessa fall ses som 

gräsrotsbyråkrater på grund av sitt handlingsutrymme och deras möjligheter att gå ifrån detta i 

situationer som kräver en motivering till varför man gör på det viset.   

5.3 Nya förhållningssätt under Covid-19 pandemin 

I början av 2020 spreds ett virus globalt och Sverige var ett av många länder som drabbades hårt. 

Sveriges befolkning uppmanades till att hålla avstånd för att minska smittspridningen och för att 

skydda de allra sköraste i samhället. De äldre människorna blev mest lidande som fick leva 

isolerat utan att få träffa sina anhöriga eller andra i sin omgivning. Biståndshandläggarna 

beskriver mötet mellan klienten som en viktig del för att utrednings- och bedömningsarbetet ska 

bli en rättssäker process för den äldre. Majoriteten av handläggarna resonerar nedanför om 

utmaningar med pandemin: 

 
Det är fortfarande utmanande men när jag gör utredningar, så bygger det mycket på kontakt, alltså 

när människor möts. Istället får jag ringa, men det kan hända att den personen har en 

hörselnedsättning där dom inte hör och det kan därför leda till missförstånd. Man får reda på mycket 

via telefon men det är inte optimalt. Jag känner att när man träffas, så ser man saker som man inte 

kan tolka via telefonsamtal och det är ju ett stort hinder. (Handläggare 1) 

 
Det mest utmanande har varit att man inte träffar klienten utan man får ta mycket genom via telefon. 

Det gör att man inte ser personen och då kan det bli felaktiga beslut. (Handläggare 2) 

 

Många äldre har ju inte velat ha hembesök så det har blivit mycket på telefon, så det kan ju ibland 

också göra att man har lite svårt att bedöma behovet. (Handläggare 4) 

 

Den största utmaningen som respondenterna beskriver är risken för felaktiga beslut vid bedömning 

vid telefonkontakt eftersom de inte kan bedöma situationen genom ett hembesök. Istället får 

handläggarna förlita sig på vad klienten säger via telefonsamtal. En respondent beskriver 

hörselnedsättning som en svårighet att hantera, vilket kan leda till missförstånd. Vid dessa 

situationer uppmanas biståndshandläggaren vid överenskommelse med verksamhetschefen att 

göra hembesök om det anses vara akut, men de vill helst undvika hembesök på grund av oron hos 
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de äldre. Anhöriga kan därför hjälpa till som en länk mellan den äldre och handläggaren för att 

kommunikationen ska fungera. Det framkommer även genom respondenterna att fler äldre valde 

att avsäga sin hjälp av hemtjänsten inledningsvis under pandemin, då de inte ville ha personal som 

sprang in och ut i deras hem. De äldre tog då hjälp av anhöriga eller upplevde att de klarade sig 

själva.  

 

Det finns olika insatser som den äldre kan få beviljat efter biståndshandläggarens bedömning, 

trygghetslarm är en sådan insats. Det innebär att den äldre kan trycka på en knapp vid fallolyckor 

eller om annan skyndsam hjälp behövs. Nedanför delar en handläggare med sig av upplevda 

utmaningar under pandemin kopplat till minskade önskemål om hemtjänstinsatser: 

 

Kundens handlingar kanske säger något annat när den har larmat hela dagen, men sen vid 

telefonkontakt säger den att det fungerar bra. Gör det verkligen det då? (Handläggare 5) 

 

Det blir enligt biståndshandläggaren normalt att ifrågasätta den äldres situation och deras insatser 

när det inkommer många larm för att kolla ifall den äldre klarar av att vara hemma. I citatet 

återberättar biståndshandläggaren att hon kontaktar den äldre via telefonsamtal för att stämma av 

läget. I samtalen framkommer information om att den äldre mår bra trots flertalet inkomna larm. 

Biståndshandläggaren får starta en ny utredning- och bedömningsprocess gällande den äldre för 

att se över situationen.  

 

Andra utmaningar som förekommer vid utredningsprocessen på grund av pandemin är 

kommunikationen mellan olika kommunerna i landet där det fanns olika åsikter kring vistelse i 

andra kommuner. Äldre har rätt att vistas i andra kommuner om de ska på besök eller har en 

sommarstuga att åka till, där beviljade insatser kan fortlöpa i kommunen som den äldre ska besöka. 

En respondent menar att det blir otydligt hur kommunerna ska förhålla sig till frågor om besök när 

de är oense. Handläggaren beskriver ovisshet som uppstår i dessa situationer: 

 
Förra våren var det väldigt mycket frågeställningar kring personer som tillfälligt ska vistas i andra 

kommuner, hur kommunerna hanterar det och man har inte varit överens. SKR (Sveriges 

kommuner och regioner) är vårt organ som ser till kommunerna och regionerna, dom har uppvaktat 

regeringen i den frågan och fick inget gehör, vilket blev ett otydligt läge för hur kommunerna ska 
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komma överens. Det var inte så lätt att göra det för vissa kommuner menade att våra äldre ska få 

åka till sin sommarstuga i andra delar av landet och begära att få dom här insatserna, medan andra 

kommuner sa ”nej men vi förstår att det inte är möjligt, vi gör inte på det sättet helt enkelt”. 

(Handläggare 6) 

 

Efter att pandemin kom till Sverige utfärdades restriktioner som människor rekommenderades att 

följa. Däremot hanterades inte frågan om vistelse i en annan kommun, vilket har skapat hinder i 

biståndshandläggarnas arbete. Frågorna lyder: vem ska man lyssna på? Vad är det bästa för den 

äldre? Det finns olika frågor att ställa sig om hur dessa ärenden ska hanteras på bästa sätt enligt 

handläggaren i citatet. Med tanke på att det är en oförutsägbar händelse som påverkar samhället så 

är det viktigt att kunna ta gemensamma beslut för att det ska bli lika för alla enligt 

biståndshandläggarens uttalande. I sådana situationer blir det extra arbete för biståndshandläggarna 

att kontrollera hur de olika kommunerna förhåller sig till denna frågan.  

 

Samverkan har alltid haft en viktig roll för att kunna utreda behoven hos de äldre. Ibland är det 

svårt för biståndshandläggaren att se det faktiska behovet och då får de vända sig till andra 

professioner. En strategi som tagits fram specifikt under pandemin för att kunna förenkla 

arbetssättet hos biståndshandläggaren, beskrivs i en av intervjuerna: 

 
Vi har gjort ett material där man kan beskriva sina behov fulltäckande så att vi får ett skriftligt 

underlag från den enskilde eller från anhöriga och kunna använda det i utredningen. (Handläggare 

6) 

 

Handläggaren beskriver det skriftliga underlaget som ett sätt att förenkla processen vid 

utredningen där klienterna själva får beskriva sina behov utifrån en mall som biståndshandläggare 

använder. Det har dessutom krävts mer från utförarens sida eftersom de står den enskilde nära och 

kan beskriva om det har skett några förändringar i vardagen. På så sätt har utförarna fått ge 

biståndshandläggaren mer underlag än vad de har behövt göra tidigare. 

 

Lipsky (1980) menar att biståndshandläggare som gräsrotsbyråkrater har en stor makt i sin 

yrkesroll med grund i att kunna utreda den äldres behov och därmed bevilja rätt insats som 

tillgodoser detta. I detta fall är det viktigt att kunna ha en rak och ärlig kommunikation med den 
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äldre för att det ska bli rätt med insatserna enligt biståndshandläggarna. Dessvärre har 

kommunikationsproblematik medfört svårigheter under pandemins gång eftersom hembesök inte 

har kunnat utföras. Felaktiga beslut kan förekomma eftersom biståndshandläggarna inte kan skapa 

sig en uppfattning av den äldres mående samt behov i bostaden, och får göra en bedömning utifrån 

muntlig information. Är det illa tvunget att biståndshandläggare måste göra hembesök om den 

enskilde inte kan föra sin egen talan för sitt behov, så ska hembesöken utföras med varsamhet och 

full utrustning för att undvika och smitta den äldre. Max Webers teori om ett målrationellt 

beslutstagande har en viktig betydelse i dessa situationer. Biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen har som mål att bevilja insatser eller göra uppföljningar på pågående insatser som 

ska underlätta den äldres levnadsförhållanden med innebörden att insatsen är en handling som ska 

utföras med fördel till den enskilde. Biståndshandläggare behöver i vissa fall gå emot restriktioner 

för att kunna utföra sitt jobb som ska leda till ett bra beslut för den enskilde. 

 

5.4 Strategier vid bedömningsprocessen 

Under intervjuerna kunde vi se en del likheter i förhållningssätt kring bedömningsprocessen men 

även olikheter i hur biståndshandläggarna arbetar. Flera handläggare använder sig utav IBIC 

(individens behov i centrum) som är ett vägledande utredningsunderlag där fokus ligger på 

behovet. Biståndshandläggarna beskriver viktiga rubriker som finns i modellen IBIC där 

handläggaren ska fylla i de olika relevanta områdena för att skapa en helhetsbild om den äldres 

förmågor. En handläggare beskriver det såhär: 

 
Vi arbetar utifrån IBIC, det är fokuserat på individens behov som sagt. Det är en 

utredningsmodell som ligger till grund vad de äldre har för behov av hjälp, vad de klarar själva 

och på så vis kan vi specificera dessa behoven till hemtjänsten. (Handläggare 5) 

 

Handläggaren anser att det är viktigt att se skillnader mellan vad den äldre klarar av själv och vad 

den inte klarar av. Syftet med att kartlägga den äldres förmåga handlar om att se de möjligheter 

som finns för att bibehålla den äldres funktioner kring sina vardagliga sysslor. 

Biståndshandläggaren beviljar insatser med grund i att den äldre ska uppnå sina målsättningar. 

Äldre personer kan ha tillfälliga skador som gör att de blir begränsade i sin vardag, därför är 

målsättningar viktigt, då den äldre sedan kan återhämta sig och hemtjänsten behöver inte hjälpa 
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den äldre längre. Detta kan jämföras med Max Webers (Lindelöf & Rönnbäck, 2004) teori om 

målrationellt handlande, där biståndsbedömaren väljer insatser som kan uppnå de mål som 

formuleras i utredningen. Detta gör det sedan enklare för biståndshandläggaren att beskriva 

brukarens behov. Handläggaren har förtroende för utredningsmodellen som visar hur 

biståndshandläggare vill arbeta bort hemtjänsten och ge den äldre full kontroll över sitt liv. En 

annan respondent arbetar utifrån en form av arbetsmodell, där den äldre har makten att bestämma 

över sin vardag: 

 
Jag arbetar utifrån en modell som kommunen har kommit fram till. Denna modellen utgår ifrån att 

det är larmet som gäller. När den enskilde behöver hjälp på dagen så larmar man hela tiden. Detta 

gör dom utan några fasta tider, den enskilde har därför makten på det sättet över sin dag. Vid 

demenssjukdom eller förmåga att inte kunna larma vid behov, så har man fasta tider istället. 

(Handläggare 3) 

 

Handläggaren beskriver arbetsmodellen som ett sätt att anpassa insatser efter den som tar emot 

hjälpen inom kommunen. Insatsens beslut ger den äldre makt till att bestämma när den vill ha hjälp 

under dagen genom att larma, istället för att vänta till en viss tid för att få hjälp. Personalen i 

hemtjänsten arbetar i små arbetsgrupper där varje grupp innehåller sex personer, vilket gör att de 

äldre inte behöver träffa allt för många personer. Små arbetsgrupper anses vara positivt hos de 

äldre då de upplever att det kan bli mycket spring av olika människor i deras hem. Handläggaren 

beskriver vikten av att den äldre ska få känna sig delaktig i tagna beslut med hjälp av 

självbestämmanderätten. Denna modell används därför i mötet med de äldre för att de ska känna 

sig delaktiga och vilja ta emot hjälp utifrån deras egna initiativ. 

 

Biståndshandläggare samarbetar även med sjukhuset när de äldre är med om en olycka eller andra 

plötsliga händelser som gör att de måste åka in på sjukhuset. En viktig del som handläggaren 

beskriver som en utmaning är antalet inskrivna på sjukhusen som kan variera och detta skapar 

stress hos handläggaren. Handläggaren beskriver svårigheter med de ekonomiska faktorerna när 

äldre är inlagda på sjukhus: 

 
Vi har även hand om de som blir inskrivna på sjukhuset. Därför är det viktigt att varje morgon se 

över vilka som är inskrivna på sjukhuset och detta kan variera från period till period. Ibland är det 
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många inskrivna, och ibland är det lugnare. Ekonomin styr även då det kostar pengar för kommunen 

att vistas på sjukhus, därför är det viktigt att kunna ta snabba beslut vid en vårdplanering så att de 

inte blir betalningsskyldiga till sjukhuset. (Handläggare 3) 

 

Vårdplaneringar är en viktig del i biståndshandläggarnas arbete där de måste planera och se till att 

den äldre ska få den vård som behövs vid hemgång. Handläggaren beskriver sina arbetsuppgifter 

som stressfulla men att det varierar från dag till dag. Det ställs mycket krav på handläggaren i 

ärendet för att den enskilde ska få komma hem och ha allt den behöver. En situation där alla ska 

bli eniga i besluten vilket kan variera beroende på situationen. Handläggaren beskriver att de alltid 

finns äldre personer som inte vill ha någon hjälp trots att personen kommer hem efter en operation 

som kan medföra vissa begränsningar i vardagen. Ekonomin styr även vid planeringen med tanke 

på att de har tre vårddagar på sig att planera hem den enskilde, annars blir de betalningsskyldiga 

till sjukhuset.  

 

De strategier som beskrivs i materialet påvisar hur olika standardiserade arbetssätt idag används 

och utvecklas, som verkar medföra ett ökat stöd för handläggarna att kunna arbeta mer 

individinriktat, med ett större utrymme för värderationellt handlande i relation till brukarnas 

enskilda behov. Detta kan ses som positivt, och går i linje med den nationella värdegrund som 

antagits för svensk äldreomsorg, där individens medbestämmande och delaktighet ska stå i 

centrum (Socialstyrelsen 2020).  

 

En strategi som är tillgänglig för alla biståndshandläggare inom äldreomsorgen är IBIC som 

fokuserar på ett viktigt arbetssätt där biståndshandläggarna utreder den äldres behov, målsättning 

samt resultat. Under våra intervjuer med biståndshandläggarna framkommer det att dom arbetar 

med IBIC i respektive kommunerna men det är en kommun skiljer sig från resterande med en 

annan modell men som fokuserar på den äldres behov. Utifrån Max Webers begrepp 

rationalisering har biståndshandläggare utvecklat ett förtroende gentemot IBIC som en mall för att 

arbetet ska få goda resultatet samt goda utgångspunkter för den äldre med hjälp av beviljade 

insatser. Målrationell handling är ett begrepp som förekommer i Max Webers teori och är en viktig 

del i biståndshandläggarnas arbete med innebörden att handläggaren ska anpassa sitt tagna beslut 

utifrån målsättningen att uppfylla de äldres omsorgsbehov. På så sätt är IBIC en viktig strategi som 
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fokuserar på den äldres mående, behov och resultat. Strategin underlättar också 

biståndshandläggarnas arbete som arbetar i enlighet med en mall för att göra ett utförligt arbete.  

 

6. Sammanfattning och avslutande diskussion  

Studiens syfte var att undersöka diverse utmaningar som biståndshandläggare inom äldreomsorgen 

stöter på och hur de hanteras på ett adekvat sätt. Oförutsägbara händelser kan ske som påverkar 

vår vardag och inte minst biståndshandläggare som arbetar med kundkontakt. Därför valde vi att 

fokusera på den komna pandemin vid namn Covid-19 som har medfört svårigheter som kan 

påverka den äldre individen och dess insatser. Utifrån detta fokuserade vi på vilka strategier 

biståndshandläggare använder i sitt arbete som ett tredje undersökningsområde samt hur det 

gynnar den äldres livsförhållande och levnadssituation. Detta har givit oss ökade kunskaper 

angående vad biståndshandläggare fokuserar på i yrkesroll och dessutom givit en djupare 

förståelse om hur de äldre har varit i en utsatt position under en pandemi.  

 

Vi anser att våra frågeställningar har blivit besvarade under denna studie där våra frågeställningar 

utgår ifrån: vilka utmaningar biståndshandläggare upplever att de möter i utredningsprocessen? 

Hur beskriver biståndshandläggare att deras arbetsuppgifter har påverkats under den pågående 

pandemin? Även vilka strategier och förhållningssätt lyfts fram för att hantera de utmaningar som 

beskrivs - och hur påverkar det möjligheten att uppfylla lagens intentioner om individens 

självbestämmande och rätten till en skälig levnadsnivå? Vår studie visar att det finns olika faktorer 

så som anhöriga till den äldre med demenssjukdom, en ny generation och samarbetssvårigheter 

med andra verksamheter som kan bidra till utmaningar i biståndshandläggarens arbete. Utifrån 

dessa faktorer får handläggaren anpassa olika strategier beroende på vilken utmaning som uppstår 

för att bemöta och hantera dessa på ett professionellt sätt.  

 

Utifrån vad som framkommit i vår analys kan vi dra slutsatsen om att biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen stöter på olika utmaningar under sin arbetsgång och gör sitt bästa för att den äldre 

ska få leva ett värdigt liv. Biståndshandläggare kan känna att lagen inte ger det rätta stödet som 

behövs, vilket leder till att handläggarna får ett större utrymme för sin egen tolkning av situationen. 

Tanken är att rättspraxis ska bidra med stöd till biståndshandläggare gällande innebörden av skälig 

levnadsnivå, i vissa fall har det varit svårtolkat eftersom lagen inte beskriver detaljerat vad 
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begreppet innebär och därför blir det svårare att bedöma den äldres behov utifrån det. På så sätt 

får biståndshandläggare skapa nya och egna riktlinjer att arbeta utifrån (Lindelöf & Rönnbäck, 

2004). Riktlinjen utgår och fokuserar på hur den äldres livsförhållande och levnadssituationer har 

sett ut tidigare för att handläggaren ska kunna göra ett beslutstagande. Lagstiftningens ramar ger 

ett större utrymme för biståndshandläggare att därmed själva kunna utforma en policy som 

underlättar deras arbete.  

 

I vår analys har vi även problematiserat olika sätt som några biståndshandläggare bedömer vad 

skälig levnadsnivå innebär och vi kommer fram till att felaktiga bedömningar kan förekomma 

gällande den äldres behov, vilket också är en förekommande problematik under pågående 

pandemi. Det är viktigt att påbörja en utredning- och bedömningsprocess för den äldres nuvarande 

levnadssituation, vilket har medfört svårigheter med tanke på restriktionerna gällande covid-19 

om att inte vistas allt för många i mindre utrymmen. Hembesök har inte kunnat utföras med grund 

i att minska smittspridningen av covid-19, vilket gör att biståndshandläggare inte kan få en 

uppfattning om den äldres mående och blir tvungen att ta beslut utifrån muntlig information som 

olyckligtvis kan leda till missförstånd. På så sätt blir biståndshandläggaren tvungen att göra en ny 

bedömning utifrån den äldres tidigare insatser, eller vid mån av anhöriga som kan bidra med 

relevant information för att undvika felaktiga beslut och lidande för den äldre. Vid bedömning kan 

biståndshandläggare utgå ifrån olika strategier som kommunerna har tagit fram som är varierande 

i de olika kommunerna där våra intervjupersoner arbetar. Vissa strategier visar sig vara framtagna 

specifikt under covid-19 pandemin, men det finns andra strategier som alltid används exempelvis 

vid ärenden där den äldre har en bekräftad eller pågående demenssjukdom. Vi kan se en ökad form 

av ett värderationellt handlande som synliggörs i vårt material, genom de olika standardiserade 

utredningssätt som beskrivs, och där det minst standardiserade i högst utsträckning är utformat 

efter värderationalitet som utgår från den äldres behov. Vår studie bekräftar alla de dilemman som 

påpekas såväl i teori som i tidigare forskning, och att pandemin har bidragit till ytterligare 

komplexitet.  

 

I samband med covid-19 har utmaningarna blivit större och ökat under pandemins gång. Det har 

resulterat i att nya strategier har kommit till bruk i relation till de nya riktlinjerna för att minska 

smittspridningen, något som biståndshandläggarna förhåller sig till fortfarande mer än ett år sedan 
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pandemins tillkomst. Våra funderingar i nuläget är: kommer det bli en utmaning att återgå till det 

normala arbetssättet när pandemin är över, eller kommer digitala verktyg bli en större del utav 

arbetet framöver?  

 

Biståndshandläggarna inom äldreomsorgen stöter på flera olika utmaningar under sin arbetsgång 

på daglig basis, oftast är anhöriga till den äldre och svåra sjukdomar en utmaning att hantera. Det 

framkommer från handläggaren att en ny generation kan medföra utmaningar i framtiden med 

deras krav och önskemål för att ha kvar sina obegränsade levnadsförhållanden som omfattar deras 

aktiviteter. Dagens äldre kommer med nya förutsättningar som gör att de upplever att den skäliga 

levnadsnivån är låg, vilket medför högre krav. Detta är utmaningar som handläggarna redan stöter 

på under sin nuvarande arbetsgång. Hur ska man som biståndshandläggare bemöta dessa 

diskussionerna för att tillförsäkra den äldre ett värdigt liv och känna välbefinnande? Kommer det 

komma till en punkt där politikerna behöver se över dagens skäliga levnadsnivå för att uppnå en 

högre livskvalité?  

 

Utifrån studien framkom det att handlingsutrymmet hos gräsrotsbyråkraten är avgörande för 

kvalitén som den äldre erhåller på sin vård. Det innebär att biståndshandläggarna måste förhålla 

sig till den målrationalitet som råder i byråkratiska organisationer, för att den enskilde ska kunna 

tillförsäkras en god vård. De strategier som tas fram utifrån biståndshandläggarnas utsagor i 

intervjuerna ökar graden av värderationellt handlande, vilket vi ser att det hjälper de enskilda 

handläggarna att använda sitt handlingsutrymme för att säkerställa att en vård och omsorg med 

god kvalité kan erbjudas till den äldre. Strategierna används för att gräsrotsbyråkraterna ska kunna 

hantera sina utmaningar i en utredning- och bedömningsprocess.  

 

IBIC är en strategi som biståndshandläggarna använder för att öka tydligheten gällande stöd och 

insatser som beviljas för den äldre. Strategin underlättar arbetssättet för utredningar, planeringar, 

uppföljningar och dokumentation. Vår studie visar att IBIC är ett bra arbetssätt men samtidigt 

komplext då fördelarna med strategin förekommer i en avgränsad omfattning på övergripande 

nivåer. De organisatoriska och ekonomiska faktorer kan vara bidragande orsaker till att 

biståndshandläggare ibland inte kan bevilja bistånd angående insatser som de äldre ansöker om. 

Dessa faktorer är ett problemområde som måste ses över ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Den äldres 



39 

rättigheter, delaktighet och trygghet sätts på spel när utförarna och biståndshandläggarna arbetar 

under en och samma ledning, vilket leder till att handläggarna känner obehag när dessa situationer 

uppstår. Trycket från ledningen i frågan om ekonomin påverkar biståndshandläggarnas möjlighet 

till att kunna ta ett rättssäkert beslut.  
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Bilaga 1  
Informationsbrev  

Vi är två studenter som går termin 6 på socionomprogrammet vid Lunds Universitet i Helsingborg. 

I vårt examensarbete vill vi undersöka utmaningar som uppstår hos biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen. Syftet är att vi ska få en bredare kunskap och en djupare förståelse om 

handläggningsprocessen och vad som kan påverka ditt beslut i bedömnings- och utredningsarbetet. 

Vi är intresserade av att få höra dina erfarenheter och hur du förhåller dig till ditt yrkesutövande 

och handlingsutrymme. Intervjun, som är frivillig förväntas ta ca 45–60 min och genomförs enligt 

rådande forskningsetiska krav. 

 

Om ni är intresserade kan ni kontakta oss på nedanstående mail: 

Sofie Svensson: so5452sv-s@student.lu.se  

Alma Pajalic: al8034pa-s@student.lu.se  

Handledare Ulrika Levander, ulrika.levander@soch.lu.se  
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Bilaga 2  
Samtycke  

För att du ska kunna delta i vår studie, som syftar till att undersöka utmaningar i handläggning av 

biståndsbeslut inom äldreomsorgen, behöver vi inhämta ditt samtycke och informera dig om de 

forskningsetiska riktlinjer som ligger till grund för studiens genomförande. Innebörden av de 

forskningsetiska principerna finns beskriva längst ner i detta dokument, och innebär bland annat 

att ditt deltagande är frivillig och att du kan avbryta ditt deltagande när som helst. Den information 

som du har lämnat kommer då inte att användas i studien. Samtliga personuppgifter som inhämtas 

kommer också att avidentifieras och hanteras konfidentiellt. Efter att uppsatsen är godkänd 

kommer allt material som ligger till grund för studien att förstöras. 

Då studien genomförs digitalt, inhämtas ditt formella samtycke både muntligt och skriftligt i 

samband med genomförandet av intervjun. När du ger ditt samtycke innebär det att: 

● Du har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att 

ställa frågor om ditt deltagande och samtycke. 

● Du samtycker till att delta i studien.  

● Du ger mitt samtycke till: 

- att dina personuppgifter behandlas på det sätt som beskrivs enligt de forskningsetiska 

principerna som presenteras nedanför. 

- att följande personuppgifter samlas in: yrkesprofession inom socialt arbete.  

- att de insamlade uppgifterna kommer att bevaras tills att uppsatsen är godkänd. 

Plats och datum:                                            Deltagarens underskrift 

__________________________________________________________________ 

 

Ansvariga för examensarbetet 

Ort och datum: Helsingborg____________ 

Namnteckning: Sofie Svensson & Alma Pajalic 
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Intervju utifrån de forskningsetiska principerna 

  

Informationskravet 

Syftet med vår undersökning i examensarbetet är att vi ska få en bredare kunskap och en djupare 

förståelse om biståndshandläggare inom äldreomsorgen som berör handläggningsprocess och vad 

som kan påverka ett beslut i bedömnings- och utredningsarbetet. Vår skyldighet är att informera 

deltagaren om deras roll i undersökningen och på vilka villkor de väljer att delta. Ett av villkoren 

är att deltagandet är helt frivilligt och de kan avbryta sitt deltagande när som helst om så önskas 

utan att berätta varför. Informationskravet uppfylls när deltagaren blivit informerad och vi har fått 

tillstånd till att utföra intervjun. Om deltagaren väljer att hoppa av, så kommer den insamlade 

informationen inte användas utan förstöras. När examensarbetet är färdigt och godkänt får 

deltagaren möjlighet att ta del av undersökningen och läsa den. 

  

Samtyckeskravet  

Deltagarna som ställer upp får själva bestämma sin medverkan i vår undersökning med innebörden 

att vi som utför undersökningen ska inhämta samtycke från deltagaren. Deltagaren har rätt till att 

bestämma i vilken omfattning de vill delta i undersökningen. Deras beslut om att delta i 

undersökningen får inte påverkas av olämpliga påtryckningar. Det ska inte förekomma ett 

beroendeförhållande deltagaren och forskaren. Samtyckeskravet uppfylls om deltagaren väljer att 

delta i undersökningen och samtycket kommer i detta fall införskaffas muntligt då inga intervjuer 

sker fysiskt på grund av en pågående pandemi. Deltagaren kommer bli tillfrågad om deras 

samtycke till att den insamlade informationen får användas som material under pågående 

undersökning. Inspelning av intervjun sker med samtycke från deltagaren. Deltagandet vid 

intervjun är frivilligt och uppgiftslämnaren har enligt personuppgiftslagen (1998:204) rätt att 

avbryta sin medverkan under intervjun men även efter att intervjun är genomförd. 

  

Konfidentialitetskravet  

Deltagarens uppgifter kommer att behandlas med största konfidentialitet med innebörden att alla 

personuppgifter ska skyddas på ett säkert sätt. Vi som utför denna undersökningen ska hantera 

känsliga personuppgifter genom att muntligt ingå tystnadsplikt gentemot deltagaren för att skydda 

etiskt känsliga uppgifter samt skydda viktig information som inte skadar deltagarens yrke när 
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undersökningen är färdig. Konfidentialitetskravet innebär att vi ska avidentifiera all information 

så att deltagaren inte känner obehag eller tar skada av undersökningen. Uppgifterna ska 

avidentifieras och hanteras försiktigt så att ingen utomstående får tillgång till informationen. 

Konfidentialitetskravet uppfylls när vi begränsar spridningen av den insamlade informationen och 

avidentifierar allt som har en koppling till deltagaren. All information och känsliga personuppgifter 

kommer att raderas och förstöras när examensarbetet är färdigt och godkänt så att ingen kommer 

till skada.  

 
Nyttjandekravet  

Uppgifter som framkommer i materialet från deltagaren får endast användas i forskningsändamål. 

Den insamlade informationen får inte användas för icke-vetenskapliga syften utan endast för 

undersökning. Deltagaren har rätt till att åberopa uppgifterna som har samlats ifall deltagaren själv 

begär om det. Nyttjandekravet uppfylls när den insamlade informationen används som material 

för forskningsändamål. 
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Bilaga 3  
Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor  

Vad har du för utbildning? 

Hur ser dina tidigare yrkeserfarenheter ut? 

Vad innebär din roll som biståndshandläggare?  

 

Skälig levnadsnivå 

Vad betyder skälig levnadsnivå för dig? 

På vilket sätt tar du hänsyn till att den äldre ska uppnå en skälig levnadsnivå i ditt beslut? 

Vem avgör vad som är en god livskvalité för den äldre? Du eller klienten? 

 

Äldre individens situation (om det har en betydelse i besluten såsom social status, 

boendesituation, ensamstående/sambo) 

Hur kommer den äldres önskemål med i taget beslut med tanke på att den äldres behov styr 

beslutet? 

Klientens ekonomiska resurser, hur påverkar det ditt beslutet? 

Vilken betydelse har den äldres boendesituation i ditt beslut? 

Hur agerar du som biståndshandläggare i situationer med insatser där det finns anhöriga som kan 

hjälpa till? 

Om den äldre individen motsätter sig all hjälp trots att den anhörige anser att hon/han behöver 

tydlig hjälp, vems beslut väger tyngre i ditt beslutstagande? 

Hur gör du i situationer med exempelvis demenssjuka äldre individer? 

 

Pandemi 

Vad har varit det mest utmanande i ditt arbete under pandemin? 

Känner du att du har fått bra stöd från chef/kollegor? 

Hur har ditt arbete begränsats i samband med pandemi? Kundkontakt, uppföljningar av beslutets 

resultat osv. 
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Utmaningar  

Hur upplever du din arbetsbelastning? 

Arbetar du utifrån en metod eller en mall? Om ja, vilken då och hur ger den bra en grund till ditt 

beslut? 

Vad finns det för utmaningar med ditt arbete?  

Hur hanterar du dessa om det uppstår?  

Kan du beskriva en utmaning du har varit med om? 

Hur ser du på ditt handlingsutrymme som biståndshandläggare och hur påverkas dina beslut då av 

handlingsutrymmet?  

Vad anser du är det viktigaste att tänka på vid beslut när komplexa fall uppstår? 

Beskriv en situation där du kände dig riktigt nöjd med din insats vid ett komplext fall.  

 

Vinjett  

Karin 85 år bor tillsammans med sin make Sven i en lägenhet på andra våning med två rum och 

kök. De trivs bra i sin lägenhet och har bott där tillsammans de senaste 10 åren. De har ett 

gemensamt barn som heter Erik som bor i samma stad. Han brukar hjälpa Karin och Sven med 

vardagliga sysslor ibland. Karin har alltid varit en aktiv människa som älskar att komma ut och 

umgås med sina väninnor eller gå en promenad. För fem år sen ramlade Karin och fick en 

höftbensfraktur där hon sedan opererades. Efter denna olyckan har Karin tappat livsglädjen och 

orkar inte gå ut på promenader eller annat som gör henne glad. Hemtjänsten hjälper Karin med 

matdistribution, städning och duschhjälp. Sven är relativt frisk men börjar bli gammal han också 

vilket gör att han inte kan hjälpa Karin med alla hushållssysslorna.  

 

På den senaste tiden har Karin blivit mer glömsk. Hemtjänstpersonalen hade noterat att Karin hade 

glömt av att hon värmde gröt vilket hade bränts fast och höll på att börja brinna. Dessutom när 

personalen ska hjälpa Karin med sin dusch kan hon säga att hon duschade dagen innan, när hon 

inte har gjort det. Sonen Erik har även börjat bli orolig då hon kan gå fel när de ska hem till Karin 

och Svens lägenhet. Detta är ett beteende som han inte har sett förut. Grannen har dessutom berättat 

att Karin har ryckt i deras handtag vid flera tillfällen och försökt komma in. Efter detta har Erik 

börjat prata om ett boende för Karin, men detta ställer sig Sven helt emot. Han vill inte att Karin 

ska flytta någonstans, det är inget alternativ. Frågar man Karin själv så vill hon inte heller flytta. 
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Erik ringer därför en biståndshandläggare för att kunna diskutera alternativ som man kan göra för 

Karin.  

Vilka utmaningar ser du i detta ärende och hur hade du tagit an det? 


