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Biståndshandläggare inom äldreomsorgen 
Med fokus på hälsa* 

  

Nathalie Norouzi  

  

  

Biståndshandläggning är ett högst aktuellt ämne som diskuteras världen över 

och som forskas mycket om i Sverige. Syftet med studien var att undersöka 

hur biståndshandläggare upplever sin egen hälsa av att fatta beslut. Åtta 

biståndshandläggare intervjuades, varav två var män och sex kvinnor med ett 

åldersspann på 32–42 år. Sex av dessa hade en socionomexamen och två av 

de en beteendevetenskaplig kandidatexamen på högskolenivå. I analys av 

resultatet identifierades fyra grundkategorier: negativa upplevelser, 

stressupplevelser, positiva upplevelser och förhållningssätt. Resultatet visade 

att de biståndshandläggare som hade låg arbetserfarenhet upplevde stress 

genom handläggningsprocessen medan de som hade flera års erfarenhet inte 

påverkades i lika hög grad. Studien ligger till grund för framtida studier där 

framtida forskning kan breddas med hjälp av ett större urval för att kunna få 

en insyn i bredare perspektiv. Undersökningens slutsats var att individens 

hälsa påverkas genom beslutsprocessen både positivt som negativt.  
 

Keywords: care managers, geriatric care, decision process, health 

 

 

Inledning 
 

Livet består av med- och motgångar och hälsan är den allra viktigaste grunden i människans 

levnad. Varje dag blir vi informerade om begreppet hälsa och dess innebörd där hälsa är något 

som upplevs individuellt. Världshälsoorganisationen (WHO, 1948) definierar hälsa som ”ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av 

sjukdom och funktionsnedsättning” (Rydén & Stenström, 2015, s.5). Hälsan handlar bland 

annat om att individen är delaktig i samhället där närvaron känns meningsfull. Att må bra bidrar 

till att individen har en god hälsa helt enkelt. Men att må bra psykiskt kräver så mycket mer än 

att endast må bra för stunden. Sociala relationer, fysisk hälsa och rätt kost är också ett tecken 

på att individen upplever ett gott välmående (Rydén & Stenström, 2015). Att må dåligt och 

känna psykisk ohälsa kan leda till depression, självskadebeteenden eller till och med att 

individen begår självmord. Därför är det alltid viktigt att veta av att man mår bra och sträva 

efter ett bra välmående, men samtidigt finns det mycket annat i vardagen som orsakar att 

individer upplever psykisk ohälsa, i både privatlivet som i yrkeslivet. Individers hälsa påverkas 

av arbetsmiljön och därför är det viktigt att skapa en balans mellan privatlivet samt yrkeslivet. 

Enligt WHO (1948) behöver individen uppnå fullständigt välbefinnande psykiskt, fysiskt och 

socialt sätt för att nå god hälsa. Den psykiska hälsan riktar i huvudsak till inre balans där 

självbilden är det som speglar och avgör hälsan. En positiv självbild resulterar till en bättre 

psykisk hälsa än den negativa självbilden. Maslow (2010) talar utifrån hälsosynpunkt att en 

individs vilja är det som skapar hälsan. Det Maslow (2010) menar är att om individen har en 

stark vilja har hen en god hälsa. Den fysiska hälsan spelar även en stor roll för att vi som 

individer ska må bra. Beroende på hur individen tar hand om sin kropp har en stor inverkan på 

välbefinnandet. Den fysiska hälsan innefattar de faktorer som rörlighet, styrka och kondition 

och enligt Winroth & Rydqvist (2008) är den psykiska hälsan beroende av den fysiska. Den 

sociala hälsan syftar till samspelet mellan andra och hur den fungerar med andra individer. Den 
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sociala hälsan är ofta den som berörs allra mest i arbetslivet och arbetsmiljön då den riktar sig 

mot interaktioner samt trygghet (Winroth & Rydqvist, 2008). Slutsatsen blir att det gäller att 

inkludera alla de tre delar för att uppnå ett fullständigt välbefinnande. WHO (2008) talar även 

om hälsan kopplad till arbetslivet där arbetsförhållanden har en betydande faktor för hälsan. 

Sociala relationer, självförtroende och bland annat individers ekonomi utvecklas och förstärks 

genom goda arbetsförhållanden. 

   Syftet med studien var att undersöka hur biståndshandläggare upplever sin egen hälsa av att 

fatta beslut inom äldreomsorgen. Biståndshandläggaren arbetar utefter de riktlinjer för 

biståndsbedömning som den sociala nämnden i kommunen fastställt. Dessa riktlinjer redogör 

för hur äldrenämnden arbetar och förhåller sig för att äldre individer får möjlighet till att bo och 

klara sig självständigt så länge som möjligt. Utifrån de kommunala riktlinjerna alstras 

biståndshandläggarens handlingsutrymme och handlingsutrymmet är en betydande faktor inom 

biståndshandläggningen eftersom de arbetar med äldre individers månghandliga behov 

(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008:24). Att fatta beslut kan vara enkelt då man följer klara 

lagar och regler som redan finns. Men att sedan föra det vidare och ge information till den 

sökande eller anhöriga om vad beslutet blir kan antingen resultera till något positivt eller 

negativt beroende på ifall den sökande är nöjd med det beslut som fattats. Denna undersökning 

har syftet att undersöka hur personalen (biståndshandläggaren) påverkas och hur de upplever 

sitt välmående. I studien är biståndshandläggaren utgångspunkten och även kärnan i 

undersökningen. Undersökningens syfte är att belysa den enskilde biståndshandläggaren och 

inte den sökande eller dess närstående vilket gör studien intressant av den orsaken att den belyser 

hur biståndshandläggarna även ser på sin yrkesroll i de verksamheter och organisationer de 

befinner sig bland. Att arbeta som biståndshandläggare och sträva mot att göra en rätt 

bedömning av äldres hjälpbehov är en mycket svår men betydande faktor. 
 

 

Syftet och frågeställning 

 
Syftet med studien var att undersöka hur biståndshandläggare upplever hur den egna hälsan 

påverkas av att fatta beslut inom äldreomsorgen. För att kunna besvara syftet följer 

nedanstående frågeställning:  

 

 Hur upplever biståndshandläggaren beslutsprocessen?  

 Hur påverkas biståndshandläggaren av beslutsprocessen? 

 

 

Äldreomsorgen och biståndshandläggning    

 

I Sverige regleras äldreomsorgen på nationell nivå men ansvaret ligger hos kommunerna i 

landet. Äldreförvaltningen ser till att de äldre får den vård de behöver med hjälp av 

biståndshandläggaren och fler resurser (Dunér & Nordström, 2005). Biståndshandläggaren är 

en tjänsteman som jobbar i kommunen där den äldre personen ansöker om bistånd för insatser. 

De som får hjälp och stöd har olika skäl till det och andelen skiljer sig åt mellan kommunerna. 

Äldreförvaltningen ansvarar för att äldre kommuninvånare ges stöd och omsorg, och de 

ansvarar även för områden som dagverksamhet, anhörigstöd, äldreboende, trygghetslarm, 

hemtjänst m.m. (Dunér & Nordström, 2005). Äldreförvaltningen jobbar med olika uppdrag som 

ansvarar för att det finns vård och omsorg för personer fyllda 65 år och uppåt som innehar sämre 

fysisk funktionsförmåga. Förvaltningen är indelad i fyra olika avdelningar där avdelningen som 

ansvarar för individstöd valts ut för att kunna fullfölja denna studie. Avdelningen individstöd 

är indelad i fyra enheter där intervjupersonerna kommer från tre av dessa. Hur arbetet sköts är 

genom de lagar och regler som består och som socialtjänsten beslutat. Socialtjänstlagen (SoL) 
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kom till i 1982 och handlar om människans rätt till socialbidrag, vård och omsorg i samhället. 

Socialtjänstlagen innefattar alla de lagar och regler som krävs för individen att få rätt till bistånd 

(Notisum, 2016). Med detta menas att den vänder sig till de individer som inte kan tillgodose 

sina behov på egen hand och behöver stöd och hjälp för att kunna leva och bo under trygga 

förhållanden. Sverige styrs och jobbar ständigt mot att kunna hjälpa alla i samhället och vi har 

ett större ansvar för att kunna hjälpa våra äldre och vår tredje generation. Det är alltså ytterst 

viktigt att den person som får det bistånd hen ansöker om också ser till att ändra sin sociala 

situation och även ha viljan för att lyckas nå ett bättre levnadssätt. Det som 

biståndshandläggaren endast kan göra är att följa modeller utifrån socialtjänstens lagar för att 

ta reda på vilka bistånd som kan beviljas för den sökande (Westlund, 2001). Rätten till bistånd 

beskrivs i SoLs kapitel 4, 1 § (Notisum, 2016) så här 

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

har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin 

livsföring i övrigt. Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får 

hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för 

biståndet regleras i 8 kap. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att 

leva ett självständigt liv.  

I Sverige är biståndshandläggaren en beteckning på en tjänsteman inom sin kommun, som på 

uppdrag handlägger olika personers fall, i detta fall äldre personers former av stöd i form av 

medverkan eller medel (bistånd), vilket omfattas av kommunerna i landet (Westlund, 2001). De 

är kommunalt anställda tjänstemän som tar emot, utreder, bedömer samt fattar beslut kring 

äldres och funktionshindrades ansökan om hjälpinsatser. Syftet med äldreomsorgen är alltså att 

bistå den äldre individen med hjälp för att personen ska klara av sin vardag (Westlund, 2001). 

När dessa beslut fastställs är olika beroende på hur fallen och ärendena ser ut. I de flesta fall är 

den äldre samt dess anhöriga på plats och är med på bestämmelserna om hur den äldre kommer 

få hjälp. Det är den sociala nämnden i kommunen som har bestämt och offentliggjort riktlinjerna 

och syftet med riktlinjerna är att de beskriver hur äldrenämnden arbetar för att äldre individer 

skall få möjlighet att fortsätta leva samt bo i trygga tillstånd (Andersson, 2004). 

Biståndshandläggaren jobbar på uppdrag av nämnden och representerar och bestämmer vilka 

behov den äldre individen bör bistå. Att jobba med biståndshandläggning är en del av 

myndighetsutövningen inom kommunerna som fordrar en professionell hantering. Att vara 

biståndshandläggare är att vara en myndighetsutövare som ansvarar för att stödja den äldre och 

se till att hen uppnår en skälig levnadsnivå och kan leva under trygga förhållanden. (Dunér & 

Nordström, 2005). Det som är viktigt att undersöka är huruvida biståndshandläggaren upplever 

sin egen hälsa av att fatta dessa beslut då deras välmående suddas bort när fokus läggs på den 

sökande (Andreassen, Hetland, & Pallesen, 2010). 

   När den sökande inte kan tillgodose sina egna behov så har hen rätt till bistånd och det är då 

biståndshandläggaren utreder och bedömer fallet. Detta innebär att handläggaren måste inleda 

en utredning för att den sökande ska få rätt till det bistånd som krävs och skall ligga på en skälig 

levnadsnivå (Westlund, 2001). Skälig levnadsnivå syftar till att utforma och gestalta ett liv där 

den äldre individen har styrkan att kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden 

(Dunér & Nordström, 2005). Biståndet skall alltså gestaltas så pass att den sökande skall kunna 

leva ett självständigt liv utan några som helst hinder (Westlund, 2001). Att en 

biståndshandläggare sedan ska bedöma de behoven som krävs för den enskilde individen 

handlar om en process som innefattar och inkluderar både planering samt utredning (Westlund, 

2001). Carlsson och Nilsson (2006) definierar den enskilde som den person som tar emot 

hjälpinsatserna. Andra begrepp som används är vårdtagare, brukare, den sökande eller klient. 

De punkter som inkluderas är alltså att biståndshandläggaren först skall utreda och därefter 

bedöma om personen som söker biståndet har rätt till biståndet varpå det sedan följs med att 
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besluta vilka behov det är äldreomsorgen skall ta hänsyn till (Lindelöf & Rönnbäck, 2007). 

Avslutningsvis planeras hur behoven skall tillgodoses genom att biståndshandläggaren fattar ett 

beslut som gynnar den enskilde individen. Rätten till bistånd ges enligt Socialtjänstlagen (Lag 

2016:654).  

   Varför biståndshandläggare oftast är socionomer är för att de läser och kan lagar och regler 

vilka man ska följa. I äldreförvaltningen finns specifika förvaltningsmodeller vilka intresserar 

biståndshandläggaren under arbetets gång. Professionell bedömning, regeltolkning samt 

förhandling är de kriterier och modeller som ligger till grund för arbetet hos 

biståndshandläggaren (Westlund, 2001). Professionell bedömning handlar om problemlösning 

genom logiskt-rationella beslut vilket innebär att fastställa mål och handlingsalternativ under 

en utredning för att på så vis hitta de bästa alternativen för den enskilde (Westlund, 2001). 

Regeltolkning syftar till de lagar, regler och riktlinjer som finns vid myndighetsutövning. 

Regeltolkning förutsätter att det biståndsbeslut som ska fattas kan hänvisas till en så kallad 

normrationell detaljlag. Normrationella detaljlagen påvisar under vilka villkor och 

omständigheter biståndet kan beviljas. Om det under utredningen visar att den enskilde har rätt 

till det bistånd hen söker, ska biståndet beviljas (Lindelöf & Rönnbäck, 2007). Regeltolkning 

styrs av de lagar och regler som finns och dessa finns för att underlätta beslutsbeteenden. 

Förhandling som begrepp innebär att kunna diskutera och komma överens om det som gäller. I 

ett sådant fall innebär förhandling att biståndshandläggaren och den sökande ”träffar en 

överenskommelse” där dem tillsammans diskuterar det bistånd som fastställts (Westlund, 2001, 

s.106). När biståndshandläggaren jobbar, håller hen sig till de olika modeller som finns och som 

ska följas. Det går inte att fastställa ett beslut från tomma intet utan det kräver att man planerar 

och strukturerar sitt arbete och följer de kriterium som redan finns för att kunna bedöma och 

fatta rätt beslut (Westlund, 2001). 

   En tanke är att om en person söker bistånd bör hen även vara medveten om hen även har ett 

behov. Det förekommer att en del personer ansöker om insatser men inte får det då dem inte 

uppfyller de krav som föreligger för att man ska få det bistånd man väntar på. Den sökande 

beviljas ett bistånd som endast gäller för de sysslor den enskilde personen inte klarar av på egen 

hand. Det som alltså gås igenom vid behovsbedömningen är vilken typ av bistånd som 

egentligen krävs för den sökande (Dunér & Nordström, 2005). Vad som är viktigt att notera är 

därmed att biståndshandläggaren måste dokumentera allt som sägs och görs. För att 

dokumentationen skall fungera på allra bästa möjliga vis krävs det att de olika aktörerna 

samarbetar. Social dokumentation är viktigt samt tydliggör uppdragen. Den säkerhetsställer 

klientens rätt till bistånd och leder till resultat som delger förbättringar. Social dokumentation 

utgör ett kvalitativt utvärderingsinstrument som inkluderar klienten och möjliggör att klienten 

får en insyn i, och är delaktig i handläggningsprocessen. Genom att dokumentera ges 

möjligheten att följa upp och utvärdera, vilket även resulterar till förbättringar (Carlsson & 

Nilsson, 2006). Verksamheter i olika kommuner kräver alltid att samarbete finns i det dagliga 

arbetet för att uppnå det bästa möjliga resultat (Zinken & Rossi, 2016). ”Enligt Socialstyrelsen 

ska nämnden genom sitt ledningssystem för kvalitet säkerställa att det finns rutiner för 

samverkan och samarbete” (Carlsson & Nilsson, 2006, s.67). 

   

 

Hälsa och stress i arbetslivet 
 

Hur påverkar arbetssituation biståndshandläggarens hälsa? Att möta stress i vardagen är något 

som händer alla och vilket biståndshandläggaren måste handskas med. Stress är en naturlig 

reaktion i kroppen som uppstår i samband med att något extra sker men som individen upplever 

som negativ påverkan (Seyle, 1975). I vårt samhälle har stress och stressrelaterade sjukdomar 

utvecklats och blivit ett folkhälsoproblem där stress är något människan tolkar som en negativ 

upplevelse (Rydén & Stenström, 2015). Det som är viktigt att notera är att alla individer 
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påverkas olika av stress. I samband med stress kan Mindfulness utövas på olika arbetsplatser 

för att minska stressen vilket många anser är mycket givande för personer som behöver ta det 

lugnt ibland, eller när man helt enkelt behöver vara uppmärksam på det som händer just nu. 

Mindfulness är en meditationsteknik som används över hela världen. Det är alltså ett 

förhållningssätt som hjälper individen att klara av den press man upplever i både arbetsliv som 

i privatlivet (McBee, 2011). Rouxel, Michinov och Dodeler (2016) hävdar att vårdpersonal (i 

detta fall biståndshandläggarna) utsätts för olika faktorer som kan påverka deras nivåer av 

arbetsstress. Tidigare forskning (Rouxel et al, 2016) visar att trots att det är känslomässigt 

krävande samt psykiskt krävande att arbeta med äldre, är lite forskning gjord och genomförd på 

perceptionen och uppfattningen av affektbetonade samt emotionella visningsregler. Rouxel et 

al. (2016) menar att förutom mer traditionella arbetsegenskaper och individuella faktorer bör 

fokus läggas mer på sådan forskning som kräver och styrker sådant arbete inom välfärden. 

Arbetssituationen för biståndshandläggarna har varit tuff och är det än idag, men det som 

dessvärre undangömts är hur dem uppfattar arbetssituationerna och dess konsekvens på deras 

hälsa (Rouxel et al, 2016). Biståndshandläggare upplever ofta alldeles för hög arbetsbelastning 

och glömmer sitt eget välmående när arbetsuppgifterna tar över. Vad som ofta kommit till stöd 

och hjälp för biståndshandläggaren i det dagliga arbetet är handledningen som man frivilligt 

deltar i. Här kan även tidsbrist förekomma men handledning uppskattas och är viktig för att 

biståndshandläggaren ska få en vägledning i sitt dagliga arbete. 

    

 

Ett salutogent perspektiv 
 

Ur ett sociologiskt perspektiv kan Lipskys teori om handlingsutrymme tillämpas och tas i 

anspråk för att få en klarare bild kring hur biståndshandläggaren arbetar och följer upp sitt 

arbete. Genom att använda sig av tidigare studier (Lipsky, 1980; Scourfield, 2015; Toby, 2005) 

utmynnas ett bredare synsätt och perspektiv på biståndshandläggning. Gärsrotsbyråkrater är ett 

begrepp som myntades av Lipsky (1980) där han talar om en vanlig yrkesgrupp i samhället och 

biståndshandläggarna inkluderas inom denna yrkesgrupp. Gräsrotsbyråkrat som begrepp syftar 

till en anställd person i den offentliga sektorn som bestämmer och beslutar för folket i samhället 

om förmåner eller negativa åtgärder. Poliser, socialarbetare, lärare och däribland 

biståndshandläggare är en del av gräsrotsbyråkraterna som även kallas närbyråkrater. Lipsky 

arbetade fram en teori om street-level bureaucrats (gräsrotsbyråkrater) som syftade till och 

definierar byråkrati när det gäller organisationer som inte är marknadsdrivna. Genom det när- 

byråkratiska perspektivet fördjupade han sig i tjänstemän och inte chefer eftersom Lipsky var 

mer intresserad av preferenserna i en arbetskontext.  

   Ur ett psykologiskt perspektiv kan studien kopplas till teorier och tidigare gjorda studier om 

biståndshandläggning utifrån exempelvis Aaron Antonovkys teori om salutogenes och ”känsla 

av sammanhang” som i vardagliga term kallas KASAM (Antonovsky, 1992). KASAM består 

av tre komponenter vilka är meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet (Langius & Björvell, 

& Antonovsky, 1992). Synsättet sätter sin brännpunkt och koncentration på de faktorer som 

vållar och vidmakthåller individens hälsa mer än sjukdom (patogenes). Det Antonovsky påstod 

var att någon dag i livet kommer att alla levande varelser drabbas av någon slags sjukdom eller 

oväntade hinder som påverkar individen negativt. Detta kan handla om t.ex. att äldre människor 

blir sjuka och inte kan ta hand om sig själva, eller snarare drabbas av olika slags funktionshinder 

vilket därmed resulterar till att det blir svårt att ta hand om sig själv och klara vardagen. Det 

Antonovsky även illustrerar och klarlägger är att det salutogena synsättet eftersträvar att 

befrämja människans hälsa, alltså att man frambringar hälsobringande faktorer vilket resulterar 

till det som gör att människan mår bra. Carlsson och Nilsson (2006) redogör för vad dessa 

komponenter syftar till där meningsfullhet syftar till den människan som eftersträvar att se en 

mening i det hela och med det hela, det vill säga att uppleva tillvaron som meningsfull. Att 
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känna sig delaktig och att kunna medföra med en inverkan på en situation är det som skapar 

mening (Ivarsson & Ortiz, 2013). Begriplighet avhandlar det som är förutsägbart. Det innebär 

att inre och yttre händelser har struktur som går att förutse. Individer förblir friska i högre 

utsträckning genom att ha en struktur och ett schema som följs. Personer som är bra på att göra 

sina företeelser begripliga för omvärlden mår automatiskt bättre i sitt välmående eftersom 

individen själv kan begripa sin tillvaro. Hanterbarhet syftar till förekomsterna av de resurser 

som existerar i individens liv och vilka dessa är för att kunna möta svårigheterna i livet. Det som 

spelar roll för individen är att med hjälp av stöd från andra kunna hantera situationer som är 

avgörande. Dessa tre komponenter samverkar och gynnar alla individer av olika slag. 

 

 

Metod 

 
  

Deltagare  
  
I undersökningen deltog åtta biståndshandläggare från Mellansverige. Respondenterna 

handplockades och urvalet kom till genom ett mejl till alla de anställda på arbetsplatsen där de 

frivilligt anmälde sig till undersökningen. Deltagarna bestod av två män och sex kvinnor mellan 

32–42 års ålder (M = 37, SD = 4,11), varav sex respondenter hade en fulländad 

socionomutbildning och två hade beteendevetenskapsexamen på högskolenivå. 

Äldreförvaltningen valdes ut på förhand av kommunen för att genera en viss grupp. 

Arbetserfarenheterna låg mellan 2–5 år hos respektive person. Alla deltagare innehade full 

sysselsättning och intervjuerna ägde rum på deras kontor inne på arbetsplatsen enligt önskemål. 

Ingen ersättning har erlagds för deras medverkan.  

 

  

Material  
  
Denna studie hade en semistrukturerad intervjuguide då intervjuerna inleddes med öppna frågor 

och blev mer detaljerade längre in i intervjuns gång. Eftersom alla deltagarna innehade olika 

erfarenheter och uppfattningar var de första frågorna bakgrundsfrågor och mer eller mindre 

öppna frågor gällande kön, ålder, rollen på arbetsplatsen och hur länge personen jobbat där och 

hur lång erfarenhet hen innehar. Frågorna följdes därefter med mer djupgående frågor om vad 

arbetsuppgifterna var och hur de upplevde sin arbetsmiljö, exempelvis ”Upplever du stress på 

arbetet?”. Sedan fokuserades med hänsyn till frågeställningen på vad och hur personalen 

upplevde och påverkades av handläggningsprocessen, exempelvis ”Påverkar besluten och 

besluts-processen er? Hur? samt ”hur upplever du din hälsa?”. Kärnan i intervjuerna var att 

respondenten fick berätta om sina upplevelser med fokus på den egna hälsan. Frågorna gav både 

en överblick kring deltagarnas livssituation samt en omfattande bild kring hur de upplever 

arbetet och dess miljö. Frågorna som användes till studien var egenformulerade och utformades 

genom inspiration från tidigare studier. Fler exempel på frågor var ”kan du beskriva hur en 

vanlig arbetsdag ser ut för dig?” som sedan fylldes på med följdfrågor.  

  

  

Procedur  
  
Missivbrev skickades först ut till kommunens chef för att få ett okej om att gå till 

biståndshandläggarnas arbetsplats eller att få mejladress för att kunna nå ut till respondenterna. 

Ett missivbrev med information om studien skickades till biståndshandläggarna genom ett 
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godkännande från verksamhetens chef. De som ville medverka fick frivilligt svara på förfrågan 

där även missivbrevet var bifogat i ett separat dokument. När tillräckligt många hade svarat ja 

kom vi överens om intervjuplats samt tid och detta efter deras önskemål. Innan själva intervjun 

satte igång fick respondenterna en inledande presentation av forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2011).  De forskningsetiska principerna innebär att deras medverkan endast 

var i forskningssyfte, att var och en av dem hade rätt till att avbryta och avsluta intervjun när 

som helst under intervjun samt att deras identiteter hölls konfidentiella och att det använda 

materialet förstörs efter att studien är färdig. Det är viktigt att belysa att materialet endast 

används i forskningsändamål och att de forskningsetiska principerna informerats regelrätt. 

Deltagarna informerads även om att intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av en 

bandspelare efter att deltagarna gav sitt samtycke. Intervjuerna varade i ca 45–50 minuter 

vardera.  

 

 

Databearbetning  
 

Eftersom intervjuerna spelades in blev det enkelt att komma ihåg det som hade sagts under 

intervjun då möjligheten fanns att lyssna på intervjuerna flera gånger. Papper och penna togs 

med till intervjuerna för att kunna föra anteckningar och stödord gällande vad som ansågs vara 

viktigast. Intervjuinspelningarna användes för att transkribera. Under transkriberingen 

analyserades det som både respondenten samt intervjuaren ansåg vara viktigast. 

Transkriberingarna tog tre timmar vardera att skriva ner och detta gjordes på datorn för att 

underlätta skrivandet. Sammanfattningsvis blev det totalt 48 sidor i tolv punkters Times new 

roman, enkelt radavstånd. Det genomsnittliga sidantalet per intervju var sex dataskrivna sidor. 

Det som är givande med att transkribera intervjuer är att det blir lättare att få en helhetsbild 

kring själva intervjun som tidigare ägt rum. Meningskoncentreringarna kortades ner genom att 

ta bort upprepningar och annat och sammanställningen blev flertalet kategorier som sågs som 

övergripande för studien. Detta resulterade till mer abstrakta begrepp som exempelvis 

”stressupplevelser” när respondenterna berättat om hur de upplever stressen genom 

beslutsprocessen. Sammanställningen av det hela var en kort och koncis meningskoncentrering 

med välformulerade kategorier som blev studiens centrala komponenter till hur 

biståndshandläggaren upplever och påverkas av beslutsprocessen. När allt material var använt 

raderades inspelningar från bandspelaren så att ingen annan kan komma åt den information då 

det hade bestämts med intervjupersonerna.  

   I analysprocessen framkom fyra kategorier och 12 subkategorier där biståndshandläggarna 

öppet talat om upplevelserna dem stött på. De kategorier som bildades genom att abstrahera ord 

och genom meningskoncentreringen var (1) negativa upplevelser, (2) stressupplevelser, (3) 

positiva känslor samt (4) förhållningssätt. Det blev totalt 12 subkategorier vilka var (1) dåligt 

samvete, (2) frustration, (3) hot, (4) överbelastning, (5) ångest och oro, (6) empati, (7) glädje, 

(8) inre motivation, (9) kommunikation, (10) tankemönster, (11) respekt och avslutningsvis (12) 

ödmjukhet. Kategoriseringssteget gjordes utifrån likartade meningar som kortades ner och 

förkortades med meningar och enstaka ord. Subkategorierna valdes ut för att bredda ut på 

empirin som undertitlar till de övergripande kategorierna. Se Tabell 1. 

     För att möjligen öka studiens validitet genomfördes en deltagarvalidering genom att visa 

resultatet med de fyra kategorierna till fem av deltagarna i efterhand för att därmed kunna 

bekräfta dess korrekthet. Deltagarna fick bedöma, diskutera och bekräfta författarens 

meningskoncentrering, och kategorier. De fyra kategorierna verifierades vilket verkställde 

deltagarvalideringen. 
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Resultat 
  
Undersökningens fokus och frågeställning var hur biståndshandläggaren upplever sin egen 

hälsa av att fatta beslut inom äldreomsorgen. En sammanställning för kategorierna och 

subkategorierna har gjorts och redovisas (se Tabell 1). Tabellen visar deltagarnas svar och 

genomförandet av analysarbetet som resulterat till de övergripande kategorierna. I tabellen finns 

totalt tre kolumner och i den första anges deltagarnas upplevelser genom beslutsprocessen i 

form av meningskoncentrerade enheter. Den andra kolumnen är en sammanfattning av de 

meningsenheter som finns. Det är alltså kondenserade enheter som förkortats och koncentrerats 

till mindre enheter och subkategorier. Vad som är bra med dessa kondenserade enheter är att 

det centrala från meningskoncentreringen består, men det underlättar fallet att få fram 

övergripande kategorier. I den tredje kolumnen har enheterna abstraherats och resulterat till en 

kategori som berör hela meningen. Kolumnen består alltså utav flera kategorier och det 

tillvägagångssätt som resultatet påbyggts ifrån är genom den kvalitativa forskningsansatsen.  

     Resultaten presenteras med citat som visar deltagarnas olikas uppfattningar och upplevelser 

av frågeställningen. Vad som är värt att notera är att de biståndshandläggare som intervjuats 

upplevt de olika situationerna olika, men har jobbat i nästan lika lång tid och har likvärdig 

kompetens. 

 

 

Tabell 1 

Meningskoncentrering, kategori och subkategorier identifierade i de åtta intervjuerna 

(tematisering) 

Meningskoncentrering Subkategori Kategori 

Närstående till den sökande inte 

känner sig nöjda med beslutet. (R1) 

 

Brukaren ringer om och om igen 

(R1) 

 

Känner sig hotad utanför arbetet. 

(R2) 

 

Dåligt samvete 

 

 

 

Frustation 

 

 

Hot 

 

Negativa upplevelser 

Alldeles för mycket att tänka på 

(R1, R3, R5, R6, R7) 

Överbelastning 

 

 

Ångest och oro 

 

Mista kontroll 

 

Stressupplevelser 

Lycka att veta av att man faktiskt 

hjälper andra (R8)  

 

Att utföra ett arbete som känns 

meningsfullt... 

 

 

Negativa eller positiva 

tankemönster påverkar 

 resultatet (R7) 

 

Empati 

Glädje 

Inre motivation 

Meningsfullhet 

 

 

 

Kommunikation 

 

Tankemönster/rutiner 

 

Positiva känslor 

 

 

 

 

 

 

Förhållningssätt 
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Viktigt med respekt (R8)  Respekt 

Begriplighet 

 

 

 
Här nedan beskrivs varje kategori och tillhörande subkategori separat för sig själv samt 
presenteras respondenternas egna citat. Respondenterna hålls anonyma och därför kommer 
de att namnges R1, R2, till och med R8. 

 

 

Negativa upplevelser  
 

Negativa upplevelser orsakar tvivel och obehag vilket gör att individen känner sig osäker. Av 

totalt åtta deltagare upplevde fem av dessa negativa upplevelser under beslutsprocessen: ”Vi är 

många som upplever jobbiga känslor under handläggnings- samt beslutsprocessen, men något 

vi jobbar oss genom…”. Att mer än hälften av de kände att de tappar kontrollen och utan vetskap 

veta vad som kan göras åt det kunde kännas tufft. Fem av deltagarna upplevde negativa känslor 

där tre av dem upplevde oro och två berättade att de hade utsatts för hot. 

      Kategorin ”negativa upplevelser” innehöll tre subkategorier (dåligt samvete, frustration, hot) 

vilka var de övergripande i subkategorierna i alla intervjuer gällande påverkan genom 

beslutsprocessen. Negativa upplevelser syftar till de upplevelser som upplevs på ett negativt 

plan genom beslutsprocessen. Hur beslutsprocessen upplevs negativt menar R1: 

... det som leder till att jag känner att det bara blir för mycket för mig är när dem anhöriga 

till den sökande alltid ringer och klagar och säger att vi gör ett uselt jobb. Vi följer endast 

våra riktlinjer och vill ju självfallet inte göra någon missnöjd… 

R3 har befunnit sig i likande situation där hen påpekar: 

… vi jobbar med att ge bistånd till äldre människor, och det dem inte förstår är att vi jobbar 

så hårt vi kan för deras skull. Vi kan tyvärr inte hjälpa vem som helst och det är synd att 

dem ska behöva ta det så personligt att det ger oss stress i vardagen. Jag kan aldrig känna 

mig lugn på min arbetsplats just för att jag alltid ska få upprepade samtal från klienterna… 

      Det diskuteras mycket om vilka förbättringar som kan och bör ske på arbetsplatsen så att 

personalen trivs bättre och hur bemötandet till de anhöriga skall hållas på en professionell nivå 

för att inga misstankar eller påhopp ska ske.  

 

     Hot.  Detta var en central komponent i intervjuerna. Det var rätt sällan deltagarna upplevde 

hot men hot som i att varna biståndshandläggaren för något kunde upplevas normalt. Något som 

påverkat R2 riktigt illa på arbetsplatsen är de hot hen stött på från närstående till brukaren och 

hur det utspelade sig var:  

… en morgon fick jag ett samtal från en person som var närstående till en brukare jag hade 

som uppdrag att handlägga. Personen sa åt mig att bevilja ansökan och om det inte skulle 

ske skulle någon leta upp mig i mitt hem och ta det därifrån.… 

 

     Dåligt samvete. Subkategorin dåligt samvete riktar sig till att deltagarna i vissa fall kände 

dåligt samvete över att inte kunna fatta gynnande beslut. Ens känslor har en stor påverkan samt 

betydelse för hälsan och därför ska man försöka att se bort från känslan av dåligt samvete 

eftersom personalen jobbar utifrån sina lagar och regler som redan finns. R4 ger ett exempel på 

hur hen känner frustration: 

… den enskilde tror oftast hen ska få sitt bistånd beviljat men i många fall kan det bli så 

att det blir avslag och det känns så frustrerande ibland… och det är väl just för att en del 

äldre faktiskt förtjänar det bistånd de söker och inte får det. Jag måste hålla mig inom våra 

riktlinjer och får dåligt samvete… 
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Stressupplevelser  
 

Biståndshandläggarna upplevde stress genom sitt pågående arbete. Det alla deltagarna var eniga 

om var att de alltid på något sätt upplever stress under beslutsprocessen. Bedömningarna görs 

utifrån den äldres behov och i vissa fall kan inte den äldre få biståndet hen sökt beviljat, och det 

för att personen i fråga inte uppfyller kraven för skälig levnadsnivå. Detta resulterar till att 

biståndshandläggaren ofta upplever negativ stress på grund av oro. Sju av deltagarna upplever 

konstant stress. Två ansåg att de mister kontrollen och fyra berättade att de kände alldeles för 

mycket överbelastning och utmattning vilket även leder till att de upplever vardagen med ångest 

och oro. R5 exemplifierar: 

… när den äldre ansöker om en hjälpinsats och inte får den beviljad eftersom vi som 

biståndshandläggare anser att den äldre klarar av det hon eller han ansökt om själv kan 

det uppfattas negativt hos klienten… då är det viktigt att vi nämner det här med skälig 

levnadsnivå och berättar om våra riktlinjer. 

Detta påvisar att den äldre inte alltid får den insats hen ansöker om. Vad detta sedan leder till 

förklarar R6: 

… kan vara flera samtal efter att besluten fattats eller klagomål från närstående, vilka vi 

upplever och uppfattar som stressiga situationer ibland. Att inte komma överens med den 

enskilde är det som känns mest påfrestande enligt oss, men eftersom det finns regler på 

hur vi ska jobba är det något man ska vara beredd på redan innan man landar in i denna 

yrkesroll som biståndshandläggare… 

      Det blir svårt att hjälpa alla när alla inte behöver hjälp, och det är då man får avslag på sin 

ansökan eftersom behovet inte finns. En tabell har byggts upp där meningskoncentreringar 

gjorts om till begrepp och ord där biståndshandläggaren beskriver hur hen upplever och 

påverkas av det som sker. Tre subkategorier ingår i den överordnade kategorin, 

stressupplevelser. 

 

      Överbelastning. Överbelastning påverkade individen negativt av den orsaken att det 

resulterade till att biståndshandläggaren kände sig utmattad. Överbelastning tyder på onormalt 

kraftig påkänning på vävnaderna. 

 ”Jag känner mig ofta överbelastad med arbetsuppgifter. Det gör att jag faktiskt blir utmattad 

och inte riktigt orkar fortsätta…” (R5) 

 

     Ångest och oro. Biståndshandläggaren upplevde oroväckande känslor under sitt arbete. Oron 

samt ångesten uppstod emedan arbetet både var utmattande samt stressigt i flertalet fall. Oron 

steg alltmer genom arbetet och det minskades oftast när besluten var färdiga och hade fastställts. 

”… bestämmer du dig för att någonting ska bli jobbigt så blir det oftast jobbigt och det är där 

både oron och ångesten stiger…” (R2) 

 

     Mista kontroll. Det uppfattades som när individen mister kontrollen under arbetet. Att inneha 

kontroll tillger individen självständighet och känsla av kontroll vilket även minskar stressen då 

man exempelvis vet av att man klarar av ett uppdrag. När arbetet upplevdes gå mot fel riktning 

ville en del utav handläggarna bara ge upp på arbetet av den orsaken att inte veta i vilken riktning 

man ska fortsätta. De (två) biståndshandläggarna som upplevde att dem ofta mister kontrollen 

under beslutsprocessen var även de med minst arbetserfarenhet bland deltagarna. 

”… vad som förståtts är att kontrollen och självkänslan ökar ju längre in i arbetet man går. Utan 

lika många års erfarenhet som andra biståndshandläggare blir det svårt att vara helt självsäker 

på det som utförs…” 
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Positiva känslor 
 

”Positiva känslor” innebär de positiva känslorna som upplevdes genom beslutsprocessen. 

Sådant som är utmärkande för biståndshandläggaren inom ramen av de positiva känslorna följs 

upp med subkategorier. 

 
        Glädje. När det gäller positiva känslor försöker biståndshandläggarna även se till så att 

arbetsplatsen och omgivningen genomsyras av glädje: ”… vi alla är ense om att det sprids så 

mycket glädje och empati inom vårt yrke, även till de utanför som vi träffar…” (R8)  

       Glädje var den mest centrala komponenten hos alla deltagarna i undersökningen. Alla åtta 

deltagare upplevde glädje av något slag och även att arbetet kändes meningsfullt. Tre av 

deltagarna berättade om situationer där de stött på glädje. Glädje spelar en viktig roll för att 

personalen ska fungera bra ihop och även må bra genom hela arbetsgången. Detta indikeras av 

R3: ”… vi utför ett jobb där vi ger bistånd åt andra människor. Att personligen veta om att jag 

hjälper personer som har svårigheter ger mig glädje”.  

 

       Empati. Empatin handlade enligt biståndshandläggarna om så mycket mer än att bara hjälpa 

andra, den gav både stöd och glädje till brukarna och till resterande personal. Att vara empatisk 

och att visa empati för omgivningen var något viktigt som spelade roll för var och en av 

biståndshandläggarna och alla var eniga om att arbetsplatsen inte vore densamma om inte alla 

vore så trevliga och hjälpsamma: ”känslan av att vara empatisk gentemot andra gör mig också 

lycklig. Sen har vi även ett underbart team vi jobbar ihop med och allt detta lyckas vi med endast 

med hjälp av samarbete…” (R3) 

 

      Inre motivation. Inre motivation är det vi tolkar som det man själv vill uppnå eller göra. För 

att nå dit behöver man som individ fråga sig själv vad ens drivkraft egentligen är och vad som 

får biståndshandläggaren t.ex. att må bra. Ungefär hälften av deltagarna upplevde inre 

motivation genom sitt yrke. De tre deltagarna var även bland de med mest arbetserfarenhet, med 

undantag en fjärde deltagare som endast innehade ett års erfarenhet men kände ändå sig väldigt 

motiverad och driven: ”… jag blir ofta stressad av att få saker gjort snabbt, men att ägna 

merparten åt att lyssna och lära har jag insett att det gör mig lugnare och ger mig en sådan 

drivkraft…” 

 

      Meningsfullhet. Meningsfullhet är en av de tre faktorerna som ingår i Antonovskys teori om 

KASAM. I sådan beteckning hör meningsfullheten ihop med den inre motivationen eftersom 

begreppet är och syftar till en motivationskomponent: ”… jag upplever att de krav och problem 

som biståndshandläggarna och även alla andra stöter på är värda att investera energi och 

engagemang i, för att det är något som i slutändan tolkas och uppfattas som meningsfullt…” 

 

 

Förhållningssätt  
 

Förhållningssätt syftar till hur de anställda biståndshandläggarna förhåller sig till den enskilde 

och hens anhöriga i olika möten och samtal. Subkategorierna respekt och tankemönster var det 

som fångades upp allra mest i datainsamlingen. Förhållningssätt påverkar mycket enligt R7: 

… förhållningssättet är en viktig beståndsdel i vårt yrke. Har du en dålig attityd kan du 

förväntas få en likadan attityd tillbaka av de personer du möter på t.ex. ett hembesök. Är 

du inställd med en positiv attityd och även visar respekt till den enskilde kan du tänkas få 

ett gott bemötande tillbaka… svårare än så är det inte… 
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Förhållningssättet intar alltså en viktig position i yrkesrollen som biståndshandläggare. 

Förväntar man sig ett gott bemötande är det självfallet att den inställningen redan finns. I 

kategorin förhållningssätt ingår det som ramar in subkategorierna. Subkategorin respekt 

omfattar just det som avses med respekt och respekt till andra. Att respektera och accepteras för 

den man är, är en grund i ett gott bemötande vilket R8 beskriver om i följande exempel: 

Det rör sig om individers självkänsla… lär känna dig själv och respektera andra precis 

som de respekterar dig… respekten tillger även styrka till brukaren vilket gör livet mer 

begriplig… 

  

Förhållningssätt innehöll fyra subkategorier varav tre av dessa presenteras: respekt, 

tankemönster och kommunikation.  

        Respekt. Respekt talar om vördnad för en person. Vad respekt sedan tolkas till på en 

arbetsplats är ofta självklar. Du bemöter dina medarbetare och brukare med respekt. Mer konkret 

kan sägas att man värdesätter andra individers egenskaper. Alla deltagare upplevde respekt på 

arbetsplatsen, och som biståndshandläggare går man på hembesök och i vissa fall kunde det ske 

att en brukare inte riktigt visade ett gott bemötande men det gäller ändå att alltid vara 

professionell och ha ett gott bemötande: ”… vi har något vi kallar för den moraliska formen av 

respekt… och det är att behandla alla likadant oavsett vart vi än befinner oss…” (R1). 

 

       Tankemönster. Tankemönster syftar till och handlar om hur individen betraktar omvärlden 

och sig självt. Tankemönster går hand i hand med rutiner och dessa är grundliga hos 

biståndshandläggarna då planering och strukturering står högst upp på listan: ”Vårt jobb 

fungerar ungefär som så att vi har vår kalender vart vi än går och planerar in och bokar in 

mängder av möten mm… det är som att följa ett individuellt schema…” (R6). 

 

    Kommunikation. Kommunikationen är utgångspunkten och den centrala kärnan i 

biståndshandläggningen. Den syftar till att förmedla information mellan individer och inför 

bedömningen och beslutsfattandet handlar mycket om att man som biståndshandläggare ska 

tyda olika situationer för att förstå vad den äldre vill genom att nå intressegemenskap och låta 

dem vara delaktiga i de beslut som skall fattas. R1 berättar: … att vara lyhörd och kommunikativ 

är inte alltid enkelt inom vårt område. Det vi måste ha i åtanke är att behandla alla lika och ha 

ett professionellt förhållningssätt gentemot våra brukare. Att som person ha förmågan att skapa 

förtroendefulla relationer och att vara tydlig i kommunikationen är nyckeln till en lyckad 

dialog… 

 

 

Diskussion 
 

  
Syftet med studien var att undersöka hur biståndshandläggare upplever hur den egna hälsan 

påverkas av att fatta beslut inom äldreomsorgen. Nedan diskuteras tolkning av resultat, 

metoddiskussion samt praktiska implikationer som tyder på förbättringar och 

rekommendationer för framtida studier. 

  

 

Resultatdiskussion  
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Syftet med studien var att undersöka hur biståndshandläggare upplever hur den egna hälsan 

påverkas av att fatta beslut inom äldreomsorgen. Vad resultatet påvisat är att 

biståndshandläggarna mer eller mindre känner sig stressade och oroade över att den sökande 

inte alltid blir nöjd eller får sitt beslut beviljat och det är mest förekommande bland de med 

mindre arbetslivserfarenhet. Detta medför även att klagomål skickas in eller riktas direkt mot 

biståndshandläggaren från den sökandes närstående. Resultatet påvisar att 

biståndshandläggaren i många fall kan påverkas av de beslut som de själva fattar. Detta för att 

de anhöriga till brukaren eller hen själv inte blir nöjda med det beslut som fattas.  

   Respondenterna berättade om tillfällen där de gärna velat bevilja den sökande de insatser hen 

ansökt om, men inte kunnat göra det på grund av att de måste hålla sig till alla de lagar och 

riktlinjer som finns (Svensson, Johannson & Laanemets, 2008). Detta kan associeras och 

anknytas till Lipskys teori (1980) som talade om en organisation med specifika 

handlingsutrymmen där gräsrotsbyråkraten eftersträvade att göra ett så gott jobb som möjligt 

men som endast fick hålla sig inom ramen av de utrymmen som var uppbyggda. Vad som kan 

relateras till Lipskys sätt att tala är när biståndshandläggaren måste hålla sig inom ramen av en 

skälig levnadsnivå som kan ses som den del av den strukturen som förekommer i organisationen 

och att biståndshandläggarna får utföra och sträva efter att göra ett bra jobb inom ramen av 

denna regel som tillskrivits organisationen. Att utföra detta handlar därmed om att ha ett bra 

förhållningssätt gentemot brukarna samt sina kollegor för bästa möjliga resultat. Vilka slutsatser 

som sedan kan dras är att skälig levnadsnivå kan tolkas som en hypotes eller förutsättning för 

den sökande och som biståndshandläggaren utgår ifrån eftersom Lipsky gärna såg att man 

jobbade så gott man kunde utifrån de förutsättningar som fanns (Nurovic & Vujosevic, 2012).  

   Resultatet visar genom respondenternas svarande att alla mer eller mindre påverkas genom 

beslutsprocessen. Detta kan både upplevas som positivt och negativt. De negativa upplevelserna 

var när stressen tog över och paniken steg. Dåligt samvete, hot och överbelastning var de 

övergripande subkategorierna som togs upp under intervjuerna som också var de kategorier som 

upplevdes och tolkades som negativa. Hot och våld är vad som ofta diskuteras inom 

yrkesområdet och det är viktigt att vara tydlig med att alltid informera att en tjänsteman inom 

sin kommun förhåller sig till de riktlinjer som finns. Med tydlig informationen och god 

kommunikation minskas stressen, paniken samt hoten som förekommer.  

   Att uppleva stress var det som presenterades först hos alla deltagare vilket tyder på att 

biståndshandläggare ofta kan uppleva stress under handläggnings- och beslutsprocessen. 

Många kan känna sig stressade över att det är alldeles för hög arbetsbelastning medan andra 

känner stress på grund svårigheter i beslutsprocessen. Arbetsuppgifterna är jämt fördelade men 

då en biståndshandläggare oftast har hand om ett geografiskt område är det förekommande att 

en del har högre arbetsbelastning än andra vilket även kunde påverka stressnivån i resten av 

arbetet då mindre tid blev över för resterande arbetsuppgifter.  

   En biståndshandläggare fattar beslut utifrån personens behov och vad hen anses vara i behov 

av. Detta vill säga att besluten alltid ser olika ut likaså fallen. Utifrån Antonovskys salutogena 

synsätt ska biståndshandläggaren stärka den enskildes KASAM vilket menas att 

biståndshandläggaren arbetar utifrån den enskildes situation och inte utifrån vilka sjukdomar 

hen innehar (Antonovsky, 1992). Är den enskilde sjuk av något slag men klarar sin vardag 

utmärkt ska hen inte beviljas stöd då det inte passar inom den skäliga levnadsnivån (Dunér & 

Nordström, 2005). Begriplighet som ingår och tolkas som en faktor i Antonovskys teori om 

”KASAM” syftar till den del som gör världen begriplig för oss. Det som är begripligt går ofta 

att förutse. Två av deltagarna diskuterade mycket gärna om vad i arbetet som är viktigt att tolka 

som begripligt och hur de uppfattade sitt yrke som begriplig. Denna komponent tolkades som 

en egenskap som samverkar med alla andra komponenter som sedan bidrar till och skapar 

förhållningssättet: ”… vi jobbar med att alltid hjälpa varandra så att ingen behöver hamna i 

panik. Vi hjälps åt och personalen är aldrig ensamma. Vi har även handledning där vi ges 

möjlighet att diskutera samt reflektera kring olika ärenden…”  
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Handledning sågs vara nyckeln för de flesta i arbetet där det ges stöd i arbetet. Där ges 

rådgivning om hur man ska hantera en situation eller ett ärende vilket resulterade till mindre 

stress och att alltfler personal kände att de fick god vägledning i det dagliga arbetet. En av 

respondenterna nämnde att under handledningen lyftes även teman som hälsa och stress som de 

alla ansåg vara till mycket hjälp och vägledning.  

   Att få fördjupa sig inom biståndshandläggning samt att få höra biståndshandläggarnas 

upplevelser och situationer kan slutsatser dras att biståndshandläggaren är en hårt arbetande 

person som jobbar på allra bästa sätt utifrån sina förutsättningar. Detta kan givetvis resultera till 

att en del beslut som fattas inte alltid tas emot positivt, utan negativt, men kan även, och i de 

allra flesta fall tas positivt eftersom den sökande får de insatser han eller hon ansökt och är i 

behov av. Vidare kan det även diskuteras att biståndshandläggarna samtidigt ser detta utifrån 

en positiv synvinkel då yrket medför stor glädje för dem. Att ibland jobba sig genom 

beslutsprocessen kan kännas spännande samtidigt som det kan kännas tufft men glädjen i det 

hela handlar om att biståndshandläggaren får möjligheten till att hjälpa de behövande och inte 

alla i samhället. Min generella tolkning av skälig levnadsnivå är att biståndshandläggaren 

personligen tycker det kan vara svårt att avgöra vad som ligger inom ramen av skälig 

levnadsnivå för den äldre människan. 

  

  

Metoddiskussion 
  

Valet av kvalitativ ansats valdes för att fullfölja en studie med strävan efter att infånga så många 

aspekter som möjligt. Arbetet avgränsades genom att rikta sig in på biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen i äldreförvaltningen för att kunna undersöka ett specifikt område. För att studien 

skulle utforma sig brett användes den kvalitativa forskningsansatsen för att kunna delge 

värdefull information kring hur biståndshandläggarnas arbete påverkar dem själva (Bryman, 

2011). Att använda sig av intervjuer till en studie om biståndshandläggare ger fördelen att få 

djupare perspektiv och insyn på hur dem upplever arbetet till skillnad från när man använder 

sig av kvantitativ metod (Kvale & Brinkmann, 2009). Det som gav rik information och ett brett 

perspektiv var att respondenterna hade möjlighet att besvara intervjufrågorna så långt dem 

behövde samt att ytterligare tid gavs i slutet på intervjun att följa upp med ytterligare 

information om något hade glömts att nämnas. Att respondenterna talade om deras upplevelser 

och påverkan så pass öppet gynnade studien då tillförlitligheten blev mer sannolik. Att utgå 

ifrån en kvalitativ forskningsansats ger fördelen att få ett bredare perspektiv. Genom samlad 

empiri gavs möjligheten att med hjälp av tabeller visa konkreta exempel och visioner gällande 

biståndshandläggarens upplevelser om hur de påverkas av beslutsprocessen.  

       Att åtta deltagare deltog i undersökningen är även där gynnsam då det bredde ut på urvalet. 

Hade flera deltagit i undersökning hade det resulterat till djupare tankar och fler tankar gällande 

beslutsprocessen till studien men kanske hamnat på samma slutsats. Det som även kan tilläggas 

är att valet av intervjuform grundar sig på att utifrån biståndshandläggarnas upplevelser och 

känslor under beslutsprocessen, kunna undersöka och bilda en klargörande bild kring hur 

biståndsprocessen och specifikt beslutsprocessen, påverkar dem i arbetslivet. Detta görs för att 

respondenten skall känna sig mer bekväm i sitt samtalande. Det som användes var först och 

främst en intervjuguide med intervjufrågor (Kvale & Brinkmann, 2009). De upplevde även 

själva att det var roligt att besvara dessa frågor då de själva fick prata öppet om sin arbetsplats 

med någon som står utanför arbetet.   
     De tänkbara bristerna kan vara ifall detta istället hade gjorts utifrån en kvantitativ 

forskningsansats med enkäter som hjälpmedel. Studien hade då inte blivit lika tydlig och svaren 

hade inte kunnat beskrivas i lika hög utsträckning som med hjälp av den kvalitativa 

forskningsansatsen. Det som även kan diskuteras är att studien kunnat göras bredare med flera 

frågeställningar som berör samma ämnesval. Av intresse kan studien följas upp med vad den 
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enskilde känner under beslutsprocessen, förväntas individen få det bistånd hen ansökt eller 

godtar man ett nej? Vad som kan vara bra att tänka på vid fortsatta studier är om man skulle 

välja att både göra en kvalitativ- samt en kvantitativ studie kring samma frågeställning för att 

därmed kunna dra liknelser samt skillnader mellan dessa. 

   Då intervjuerna spelats in och genom detta tillgett direkt information kan trovärdigheten ökas 

och validiteten stärkas. Graneheim och Lundman (2004) följer en sekventiell granskning och 

dragning om hur momenten i en kvalitativ studie ser ut. För att uppnå hög reliabilitet krävs det 

att undersökningen har validitet. Validiteten och reliabiliteten måste värderas annorlunda i 

studien emedan det inte går att med säkerhet skatta tillförlitligheten med siffror som i 

kvantitativa rapporter. För att möjligen öka studiens reliabilitet skulle fler deltagare behövas då 

svaren grundar sig i vad respondenterna säger. Om studien exempelvis hade haft deltagare på 

16 personer vilket blir dubbla hade resultatet kunnat se ut på ett annat sätt. Hot mot reliabiliteten 

och validiteten kan därmed vara valet av insamlingsmetod där de öppna intervjuerna kan ha 

påverkat det slutgiltiga resultatet. En uppföljningsintervju skulle möjligtvis bredda ut på 

svarsmaterialets innehåll samt tillgett respondenterna att se frågorna ur fler perspektiv och gett 

dem samt studien en möjlighet till ytterligare fördjupning inom området. Urvalet var utformat 

på sådant vis att resultaten kan med stor sannolikhet uppfattas som trovärdiga då deltagarna 

innehade riklig information för att breda ut på studiens omfång. Svarsmaterialet upplevdes 

därmed som mycket informativ och givande för studien. Intervjuguiden var anpassad så att 

studiens frågeställning besvarades och ramades in tydligt. För att tydliggöra analysarbetet har 

direkta ord och meningar från deltagarna använts i tabellerna under resultatet för att därmed 

intyga om trovärdigheten och en högre reliabilitet. Citat har även använts för att styrka samt öka 

trovärdigheten. Ännu ett sätt att öka trovärdigheten är att jämföra studier med alltmer tidigare 

forsknings som gjorts inom äldreomsorgen. För framtida studier kan studien användas för 

överförbarhet men resultatet avser inte fullgöra en grund för generaliserbarhet. 

 

 

Tackord 
 

Jag vill rikta ett stort tack till deltagarna som hjälpt mig att göra min uppsats möjlig genom att 

delge dyrbar och omsorgsfullt beskriven information om sina erfarenheter samt upplevelser, 

detta hade jag inte klarat utan er. Tack till er alla för samarbetet. 

 

 

 

Referenser 
 

 

Andersson, K. (2004). Det gäller att hushålla med kommunens resurser: Biståndsbedömares syn 

på äldres sociala behov. Socialvetenskaplig tidskrift, (3-4), 275-292.  

Andreassen, C. S., Hetland, J., & Pallesen, S. (2010). The relation between ́ workaholism´, basic 

needs, satisfaction at work and personality. European Journal of Personality, 24, 317.  

Antonovsky, A. (1992). Can attitudes contribute to health? Advances, 8(4), 33-49. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 

105-112. doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001 

Ivarsson, H.B., Ortiz, L. (2013) MI. Motiverande samtal – praktisk handbok för äldreomsorgen. 

(1.2 uppl). Stockholm: Gothia Fortbildning AB. 



16  

  

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2.uppl).  Lund: 

Studentlitteratur AB.  

Langballe, E. M., & Strand, B. H. (2017). Will the elderly of the future be healthier? 

Scandinavian Journal of Public Health, 45(2), 175-177. doi:10.1177/1403494816683874 

Langius, A., Björvell, H., & Antonovsky, A. (1992). The sense of coherence concept and its 

relation to personality traits in Swedish samples. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 

6(3), 165-171. doi:10.1111/j.1471-6712.1992.tb00146.x  

Lindelöf, M., & Rönnbäck, E. (2007). Biståndshandläggning och handlingsutrymme: Från 

ansökan till beslut i äldreomsorgen. Lund: Studentlitteratur AB.    

Lindström, P. (2009). Vetenskaplig avrapportering. Akademin för hållbar samhälle- och 

teknikutveckling, Avdelning för psykologi, Mälardalens högskola. 

Maslow, A. (2010). Toward a psychology of being. New York: van Nostrand. 

Menichetti, J., Cipresso, P., Bussolin, D., & Graffigna, G. (2016). Engaging older people in 

healthy and active lifestyles: A systematic review. Ageing & Society, 36(10), 2036-2060. 

doi:10.1017/S0144686X15000781  

Norman, E., & Schön, P. (2005). Biståndshandläggare: Ett (o)möjligt uppdrag. En översikt av 

aktuell forskning om biståndshandläggarnas yrkesroll och organisering. Stockholm: 

Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum. Hämtad från http://www.aldrecentrum.se/upload/ 

Rapporter/Rapporter%202005/2005_4_bistandsha ndlaggare.pdf  

Notisum. (2016). Internetkälla. Hämtad från, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/ 20010453.htm 

Parsons, M., Senior, H., Kerse, N., Chen, M., Jacobs, S., Vanderhoorn, S., & Anderson, C. 

(2012). Should care managers for older adults be located in primary care? A randomized 

controlled trial. Journal of the American Geriatrics Society, 60(1), 86-92. 

doi:10.1111/j.1532-5415.2011.03763.x  

Rouxel, G., Michinov, E., & Dodeler, V. (2016). The influence of work characteristics, 

emotional display rules and affectivity on burnout and job satisfaction: A survey among 

geriatric care workers. International Journal of Nursing Studies, 62, 81-89. 

doi:10.1016/j.ijnurstu.2016.07.010  

Rydén, O., & Stenström, U. (2015). Hälsopsykologi - psykologiska aspekter på hälsa- och 

sjukdom. Stockholm: Bonnier utbildning.  

Rönnbäck, E. (2008). Att ta makten och ansvaret för sin utredning. Om ett utvecklingsprojekt   

     kring biståndshandläggning i Västernorrland. Rapport 2008:5 FOU, Västernorrland.    

Scourfield, P. (2015). Even further beyond street-level bureaucracy: The dispersal of discretion 

exercised in decisions made in older people’s care home reviews. British Journal of Social 

Work, 45(3), 914-931. doi:10.1093/bjsw/bct175  

Seyle, H. (1975). Stress without distress. Vie Médicale Au Canada Français, 4(8), 964-968. 

Svensson, K. Johnsson, E. Laanemets, L. (2008) Handlingsutrymme – utmaningar i social 

arbete. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. 

Toby, B. (2005). Review of street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public 

services. Disability & Society, 20(7), 779-783. doi:10.1080/09687590500335840  

Vujosevic, M., & Nurovic, S. (2012). Biståndshandläggning:En fråga om skälig levnadsnivå. 

C-uppsats. Institutionen för socialt arbete, Lund universitet. Hämtad från, 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2740264 

Westlund, P. (2001). Biståndsboken. Falköping: Liber AB. 

World Health Organization. (1948).  Internetkälla. Hämtad från, http://www.who.int/en/ 

Zinken, J., & Rossi, G. (2016). Assistance and other forms of cooperative engagement. Research 

on Language and Social Interaction, 49(1), 20–26. doi:10.1080/08351813.2016 .1126439  

World Health Organization. (2008). Closing the gap in a generation. Health eguity through 

action on the social determinants of health. Geneve: World Health Organization. 

 

 

 

http://www.aldrecentrum.se/
http://www.notisum.se/
http://lup.lub.lu.se/


17  

  

Bilaga 1 

En undersökning om hur biståndshandläggaren påverkas av 

beslutsprocessen  
 

Hej!  

Jag heter Nathalie Norouzi och studerar det beteendevetenskapliga programmet på Mälardalens 

Högskola i Västerås. Jag läser nu min sjätte och sista termin och det är dags för mig att skriva 

mitt examensarbete på 15 HP.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur ni som biståndshandläggare påverkas av 

beslutsprocessen. Studien som ska göras baseras på åtta intervjuer med åtta olika 

biståndshandläggare. Intervjun tar 45–50 minuter.  

 

Jag tar hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilka innebär att deltagandet i 

studien är frivilligt och deltagandet kan avbrytas när som helst under studiens gång. Resultatet 

kommer endast användas i forskningsändamål och dina svar kommer att behandlas 

konfidentiellt.  

 

Om det skulle vara så att ni har några frågor eller funderingar kring studien eller själva intervjun 

får ni givetvis kontakta mig eller min handledare.  

 

Vänliga hälsningar,  
  

Nathalie Norouzi                

nni14001@student.mdh.se   

Tel: 070–4970376  

  

Handledare:  

Farah Moniri, universitetslektor   

farah.moniri@mdh.se  

Tack för din medverkan!  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Syfte 
Syftet med studien är att få en övergripande förståelse om hur den enskilde 

biståndshandläggaren upplever sin egen hälsa under handläggning- och beslutsprocessen. 

Frågorna till intervjuguiden är utformade så att det skall kunna besvara studiens frågeställning.  

Bakgrund - Öppna inledande frågor: 
 

Kan du berätta om dig själv? (kön, ålder, yrke, utbildning…?   

Hur länge har du arbetat som biståndshandläggare?  

- Hur länge har du arbetat som biståndshandläggare?  

Arbetet och dess förutsättningar 

Kan du berätta om dina arbetsuppgifter?  

Kan du beskriva hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig?   

Hur upplever du din arbetsmiljö?  

Vilken målgrupp är det ni har hand om?   

Hur går era mötena till?  

Handläggnings- och beslutsprocessen 

- Hur fastställer ni beslut?  

- Har ni någon handlingsplan ni utgår ifrån?  

- Hur upplever du att samverkan mellan er personal fungerar?  

Konsekvenser av beslutsprocessen 

Påverkar besluten och besluts-processen er? Hur?  

Hur upplever du din hälsa?   

Upplever du att ditt arbete påverkar din hälsa? Hur?  

Finns något mer att du vill berätta om?  

 

Stort tack för att du varit med och deltagit i denna intervju som ligger till grund för min c – 

uppsats. Tack! 

 


