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SAMMANFATTNING 

Omfattande förändringar har präglat äldreomsorgen i kommunerna under 1900-talet. Det 

samhällsekonomiska läget inom äldreomsorgen i kommunerna har krävt nedskärningar, 

prioriteringar samt effektiviseringar. Den modell som fått störst genomslag är beställar- och 

utförar modellen. Myndighetsutövning utövas av biståndshandläggare där arbetsuppgifterna 

utgörs av bedömning, utredning, beslut och beställning, medan utföraren, vanligtvis 

enhetschef, är den som står för arbetsledning av personal som utför vård. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur biståndshandläggarna ser på sitt arbete och sin 

roll som handläggare. De frågeställningar som är utgångspunkt för den här studien är bland 

andra: ”Hur ser biståndshandläggare på sin yrkesroll?”, ”Upplever biståndshandläggare 

rollkonflikter i sin yrkesroll?”, ”Om det förekommer rollkonflikter, hur hanterar de dessa 

konflikter?” och ”Vad anser biståndshandläggarna sina huvudsakliga arbetsuppgifter bestå 

av?”. För att kunna genomföra denna studie har fem kvalitativa intervjuer genomförts samt 

analyserats. 

Det som informanterna berättar och som framkommer i analysen är att myndighetsutövning 

innebär att ta emot ansökningar, att utreda en ansökan, att bedöma om den enskilde har behov 

av det han eller hon ansöker om samt att besluta om rätten till det. Samtidigt anser 

informanterna att positionen som handläggare omfattar flera roller, som i sin tur leder till att 

de upplever motsättningar inom sin yrkesroll. Enligt informanterna så kan dessa motsättningar 

leda till konflikter eller till en korstryckssituation. Vidare framkommer det att informanterna 

upplever att deras handlingsfrihet begränsas av faktorer som hårdare kontroll av chefer, 

strängare lagstiftning, påtryckningar från politiker och media samt allmänheten. Detta i sin tur 

leder till att handläggarna upplever svårigheter i sin yrkesroll på grund av de krav som ställs 

från olika håll och blir därmed begränsade i sin position. 

Resultaten visar även att handläggarna upplever att de hamnar i dilemma inom sin yrkesroll, 

som inte alla gånger är lätt att hantera. Detta leder många gånger till att de hamnar i en så 

kallad ”gråzon”, som bland annat kan medföra att handläggarna går emot regler, lagar och 

riktlinjer, genom att till exempel ta emot ansökan från anhöriga, fastän de inte är företrädare 

och därmed inte behöriga att få ansöka åt den det gäller. Detta görs i syfte för att få arbetet i 

sin helhet att fungera. De ger sig alltså en viss handlingsfrihet som går emot de regler som 

finns. Deras handlingsutrymme begränsas vanligen av faktorer såsom lagar, riktlinjer, regler, 

politiska beslut samt kommunens ekonomi. Samtidigt utgör detta handlande ett etiskt 

problem. 

Resultaten visar även att informanterna anser att det uppkommer konflikter inom 

arbetsplatsen, och menar därför att det är av stor betydelse att det förekommer ett gott 

samarbete mellan olika aktörer även om man många gånger tycker olika. Denna kan 

sammankopplas med en annan viktig iakttagelse, nämligen att informanterna önskar ha mer 

samtalsmetodik inom sitt yrke. Informanterna menar att de inom sitt yrke kommer i kontakt 

med andra människor, inte bara personer med yrkesposition, utan äldre och deras anhöriga, 

och anser därför att det är viktigt att känna till hur de ska kunna bemöta människor i olika 

situationer. 
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1.   INLEDNING 

Utifrån studiens syfte samt val av problemområde, ämnar jag i detta kapitel redogöra för 

några frågeställningar som jag söker svar på. I detta kapitel presenterar jag syftet med studien 

som följer av avsnittet om studiens avgränsning samt avsnittet om disposition. 

Jag har läst sociala omsorgsprogrammet med inriktning mot äldre och funktionshindrade och 

kommer att avsluta min utbildning med att skriva en D-uppsats. Hösten 2009 hade jag en 

praktikperiod som motsvarade 20 veckor, där jag fick vara med två enhetschefer i tio veckor 

och följa deras arbete. Jag fick även vara med en biståndshandläggare i tio veckor där jag fick 

följa hennes dagliga arbete. Min praktikperiod var mycket givande och som praktikant har 

man alla möjligheter att få ta sig an intressanta och kvalificerade arbetsuppgifter. 

Det arbetsområde jag fann mest intressant att utforska vidare i, var handläggning. Detta 

intresse väcktes under de tio veckor som jag var på praktik. Jag lärde mig väldigt mycket av 

min handledare och fick ganska så snabbt kasta mig in i arbetsuppgifter som ingick inom 

yrket, vilket jag tror är ett bra sätt att komma in i arbetsrutinerna. Genom att följa en 

handledare i hennes arbete under tio veckor väckte detta frågor som jag ville fördjupa mig i 

och få en djupare förståelse för hur biståndshandläggarna ser på sitt arbete och sin yrkesroll. 

Att följa henne i hennes arbete gav mig i sin tur nya funderingar. Jag fick se hur det var att 

arbeta som handläggare och vad som ingick i en handläggares arbete, och valde därför att 

utforska detta vidare genom att intervjua fem biståndshandläggare. I min uppsats valde jag att 

inrikta mig på hur de ser på sitt arbete samt på sin roll som biståndshandläggare. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur biståndshandläggarna ser på sitt arbete och sin 

roll. 

1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar jag kommer att diskutera samt besvara utifrån mitt syfte är följande:  

 Hur ser biståndshandläggarna på sin yrkesroll? 

 Upplever biståndshandläggarna rollkonflikter i sin yrkesroll? 

 Om det förekommer rollkonflikter, hur hanterar de dessa? 

 Vad anser biståndshandläggarna sina huvudsakliga arbetsuppgifter bestå av? 

1.3 Avgränsningar 

I studien har jag valt att genomföra intervjuer med fem biståndshandläggare där både kvinnor 

och män ingår. Intervjuerna genomfördes på Äldrekontoret, i Uppsala kommun.  

1.4 Uppsatsens disposition  

Uppsatsens disposition ser ut som följande; i kapitel två tar jag upp vissa centrala begrepp 

som jag anser är viktiga att definiera för att kunna orientera läsaren vidare. I kapitel tre 

redogör jag för tidigare forskning i ämnet.  
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Kapitel fyra innehåller teoretiska perspektiv som jag senare kommer att använda i analysen, 

utifrån de resultat som jag får fram. Därefter följer kapitel fem där jag redogör för 

metodavsnittet. I kapitel sex presenterar jag de resultat som jag har fått samt min analys. 

Uppsatsens sista kapitel, kapitel sju utgör sammanfattande diskussioner och slutsatser. 

2. CENTRALA BEGREPP  

De begrepp som jag anser är nära anknutna till min studie och behöver förtydligas för att 

läsaren ska kunna få en uppfattning av dem är socialtjänstlagen, behovsbedömning och 

myndighetsutövning. 

2.1 Socialtjänstlagen 

Socialtjänstlagen har ursprungligen sina rötter inom den gamla fattigvården. Den första 

fattigvårdförordningen från år 1763 ställde krav på att varje socken skulle ta hand om sina 

fattiga. I början av 1900-talet kom flera nya lagar inom det sociala området som medförde att 

kommunen fick stor makt att genom frihetsberövanden och tvångsåtgärder bestämma över 

medborgarnas liv (Minell 2001). 

Under 1930-talet infördes ett reformarbete där man såg socialpolitiken som ett viktigt 

instrument för att utjämna sociala såväl som ekonomiska skillnader i samhället. Trots att den 

ideologiska grunden för socialpolitiken ändrades så var lagstiftningen kännetecknad av en 

auktoritär människosyn ända in på 1950-talet (ibid.).  

Socialtjänstlagens första paragraf lyder som följande: ”samhällets socialtjänst skall på 

demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, 

jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet” 

(http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/20010453.htm, 2010-03-27). 

Detta innebär dock inte att man ska ta över ansvaret för enskilda människors handlingar och 

livsföring. Vad socialtjänsten kan och bör göra är att kunna komplettera och förstärka 

människans egna resurser. Vidare framgår det av socialtjänstlagen att samhället har ett 

förstahandsansvar för vård och omsorg till den som behöver det (Grönwall & Holgersson 

1999). Lagen pekar på att kommunerna är skyldiga att tillgodose de äldres behov av omsorg. 

Kommunerna ska dessutom verka för att de äldre får möjlighet att leva och bo självständigt 

under trygga förhållanden och med respekt för deras integritet samt självbestämmande 

(Andersson 2002).  

Helhetssyn är en viktig hörnsten inom socialtjänstlagen som innebär att man inte enbart ska 

arbeta med enskilda människors problem och situation eller utifrån en förklaring som endast 

är knuten till sociala svårigheter. Detta innebär närmare bestämt, ”att man inte ska begränsa 

insatserna till ett symtom, t.ex. missbruk av beroendeframkallande medel, utan arbeta för att 

påverka alla faktorer bakom problemen och vid behov se till att andra resurser i samhället 

kopplas in” (Grönwall & Holgersson 1999: 11). I helhetssynen ingår att man undersöker den 

enskildes behov av stöd och hjälp och att man dessutom tar hänsyn till dennes omgivning. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/20010453.htm
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2.2 Behovsbedömning 

Att ha kunskaper om vilka behov som finns, hur behov bedöms, hur man för dokumentation 

och hur man följer upp samt utvärderar det är viktiga hörnstenar inom biståndshandläggarnas 

yrke. I arbetet ingår även att ha förmågan att kunna stödja anhöriga och att man har en god 

förmåga att kunna samarbeta med olika professioner som sjukvårdspersonal, läkare, 

Arbetsförmedling med flera.  

Ytterst viktigt är det att man har breda kunskaper om åldrandets speciella villkor och äldres 

samt funktionshindrades behov av stöd och hjälp (Lindelöf och Rönnbäck 2004). 

Lindelöf och Rönnbäck menar att biståndsbesluten blivit restriktivare under 80- och 90-talen. 

När man gjort en granskning av de hjälpsökandes behov i relation till beviljad hjälp, har man 

tvingats att konstatera att behovsprincipen inte är det som styr hjälptilldelningen, utan det är 

faktorer såsom till exempel ålder och omgivningsfaktorer som exempelvis närhet till 

anhöriga. Även den sökandes ekonomiska situation är en av faktorerna som har visat sig 

kunna påverka beslutet. Även om det i socialtjänstlagen talas om behov blir termen dock inte 

heltäckande. Denna oklarhet skapar en striktare tillämpning när man bedömer vilka behov den 

enskilde har. Det kan även bidra till att man beaktar om det finns andra i dennes omgivning 

som kan bistå med hjälp (ibid.). 

När det gäller människans grundläggande behov menar författarna att det inte skiljer sig ifrån 

andra åldersgrupper. Oavsett ålder har vi till exempel behov av föda, gemenskap och trygghet, 

men de individuella skillnaderna kan däremot uppstå beträffande när, vad och hur den 

hjälpsökande vill äta, hur ofta den som söker hjälp vill duscha, hur denna hygienprocess ska 

gå till och när personen ifråga vill träffa andra (ibid.).  

Lagen ger inte definitioner på vilka behov som medför denna rätt, men den ger inte heller 

några ledtrådar utan istället har behovet här en förbindelseanordning till den enskilde 

individen samt den enskildes förutsättningar och levnad. Mot denna bakgrund kan man säga 

att behovsbedömningen ger stora bedömningsproblem, särskilt då biståndshandläggarna blir 

tvungna att själva uppskatta behoven och därefter bedöma om den enskilde är berättigad till 

den insats den ansöker om eller inte. 

2.3 Myndighetsutövning  

Myndighetsutövning innebär för den enskilde att kunna bestämma om rättighet, förmån, 

skyldighet eller annat jämförbart förhållande. Detta innebär att myndighetsutövning måste 

vara grundad på lag eller annan författning. Som myndighetsutövare skall man ta hänsyn till 

samhällsmedlemmarna, följa lagen och visa lojalitet mot överordnade. Myndighetsutövning 

rör sig om åtgärder eller beslut som ytterst är uttryck för samhällets befogenheter i förhållande 

till medborgarna. Det kan röra sig om beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) eller insats genom 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (Petersen & Tuveson 2006). 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

Jag kommer i detta kapitel presentera tidigare forskning som är relevant för min studie. Jag 

har gått tillväga på så sätt att jag gjort en litteratursökning inom området. Då uppsatsen ämnar 

undersöka hur biståndshandläggaren ser på sitt arbete samt på sin roll är det av stor vikt att 

presentera tidigare forskning gällande biståndshandläggarnas yrke och vilka arbetsuppgifter 

yrket består av.  

Kapitlet innehåller även en överblick över biståndshandläggarnas yrkesroll samt de 

arbetsuppgifter som yrkesrollen innefattar. I kapitlet kommer jag att hänvisa till studier som 

genomförts inom ämnet där en av studierna tar upp om hur nyanställda presterar betydligt mer 

i jämförelse med de som arbetat under en längre tid samt studier som beskriver yrket och 

vilka faktorer som är vägledande inom yrket. Slutligen tas kort upp om hur dilemman kan 

uppstå och två kategorier av dilemman. 

Biståndshandläggarna är tjänstemän som står för myndighetsutövningen inom äldreomsorgen. 

I flera avhandlingar och rapporter konstateras att många kommuner har någon form av 

riktlinjer om hur beslut om äldres behov ska fattas. Riktlinjerna är inte alltid politiskt 

beslutade och är sällan offentliga.  

Handläggarna har ofta ett indirekt ekonomiskt och ett kostnadsansvar, därför handlar 

behovsbedömningen om att bedöma resurser. De svarar bland annat för att ta emot ansökan, 

att utreda den, att bedöma behovet samt besluta om rätten till stödet som den enskilde ansöker 

om. Vidare menar författarna att biståndshandläggarna politikernas förlängda arm. Grunden i 

deras arbete är att ta emot ansökningar, att utreda och bedöma de samt besluta kring stödet 

som man ansöker om. Biståndshandläggarna möter medborgarna ansikte mot ansikte. 

Tillsammans med medborgarna skall de komma fram till vilket stöd samt vilken hjälp den 

enskilde har och därefter besluta om man har rätt till det stöd man ansöker om (Dunér & 

Nordström 2007). 

Biståndshandläggare är den yrkesgrupp inom socialtjänstlagen som dels utreder de behov som 

de äldre har, dels beslutar om vilken insats som ska ges i form av ett bistånd från kommunen. 

För att kunna tillförsäkra vederbörande en skälig levnadsnivå samt att ta reda på om den 

enskilde har rätt till bistånd genomför man en så kallad biståndsbedömning. En 

biståndsbedömning genomförs även i syfte till att klarlägga kommunens skyldigheter, men 

framför allt för att kunna anpassa insatserna till den enskildes situation såväl som behov 

(Henriksson 2008). 

Vidare menar Henriksson att en viktig utgångspunkt vid behovsbedömning är att utgå ifrån 

den enskildes förhållanden det vill säga behovsbedömningen skall vara individuell. En viktig 

hörnsten inom yrkesrollen är även att handläggaren behöver kunskaper i samtalsmetodik och 

om olika former av samtal. Samtal är inom biståndshandläggaryrket ett dominerande inslag 

och kan vara av olika karaktärer. Olika former av samtal kräver olika tekniker och därmed 

olika form av kompetens. Handläggarna behöver kunskap i samtalsmetodik för att kunna 

avgöra när olika slags samtal behövs: stödjande, intervjuande, insiktsskapande, informerande 

m.m. (ibid.).   Börjesson menar även att grundläggande delar inom yrket är att ha kunskap om 

åldrande och ha kunskap inom det medicinska området (Börjesson 2006). 

Författarna följer vidare den svenska äldre politiken och äldreomsorgen under 1900-talet 

genom att studera utvecklingen av yrket som arbetsledare samt chef inom äldreomsorg. 
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Yrkesrollen har framförallt påverkats av förändringar inom sociallagstiftningen. Omfattande 

förändringar har präglat äldreomsorgen i kommunerna under 1900-talet.  

Det samhällsekonomiska läget har krävt nedskärningar, prioriteringar samt effektivisering. 

Den modell som fått störst genomslag är beställar- och utförar modellen. Myndighetsutövning 

utövas av biståndshandläggare där arbetsuppgifterna utgörs av bedömning, utredning, beslut 

och beställning, medan utföraren, vanligtvis enhetschef, är den som står för arbetsledning av 

personalen som utför vården (Norman & Schön 2005).  

Biståndshandläggarnas titel är inte det enda som är svårgripbart. Yrkesbakgrunden och 

utbildningen kan även vara skiftande. Detta beror bland annat på att det under många år inte 

funnits uttalade krav på vilken formell kompetens som kan ställas på handläggare inom 

äldreomsorgen (ibid.).  

I en studie som genomfördes av Almqvist & Pohlman framkom det att handläggare som varit 

anställda kortast period presterade mer för att göra rätt. Författarna menar att när man är ny 

inom sitt yrke i organisationen handlar det om att göra ett bra jobb, medan de som arbetat en 

längre tid känner sig troligtvis mer bekväma i sin roll och vågar på så vis ta mer egna initiativ 

(Almqvist & Pohlman 2008). 

Blomberg utförde intervjuer med handläggare inom fyra kommuner. Han ställde frågan om 

vad en handläggare bör kunna, och handläggarnas svar var att det handlar om att kunna förstå, 

att sätta sig in i andra människors levnadsförhållanden såväl som deras sociala situation samt 

att vara lyhörd och lyssna till den äldres önskemål. Att ha en empatisk förmåga för att kunna 

sätta sig in i andra människors levnadsförhållanden anses vara en viktig egenskap. Det 

formella kring vad gäller rutinerna för myndighetsutövning och ärendehandläggning, är även 

något som en handläggare måste behärska samt att vara kunnig inom sitt område. Både 

praktisk erfarenhet och utbildning tillskrivs vara av stor betydelse för hur man som 

handläggare på bästa sätt lär sig det man bör kunna (Blomberg 2004). 

När Blomberg ställde frågan hur de skulle beskriva sitt arbete för en utomstående hänvisar de 

bland annat till att man bedömer och prövar de äldres behov av hjälp och man beviljar olika 

former av bistånd. Följande svarar en handläggare: ”jag jobbar med att bevilja bistånd till i 

huvudsak äldre personer, vad hemtjänst de behöver, eventuellt ålderdomsboende, 

vårdboende, korttidsboende och rehabilitering, det är väl i stora drag” (ibid 2004: 130). 

Andra nämner att de gör hembesök och besöker personer som har ansökt om någon form av 

bistånd. 

Ytterligare en studie genomfört av Petersen & Tuvesson påvisar att handläggarna har olika 

roller då de förväntas visa lojalitet till överordnade, ta hänsyn till den enskilde och samtidigt 

följa riktlinjer i utredningsarbetet samt följa lagen. Detta tyder enligt författarna på att 

handläggarna har en komplex roll. Detta kan i sin tur medföra till att de hamnar i etiska 

dilemman, då handläggarna ställs inför ett val eller inte vet hur de exempelvis ska tolka 

otydliga riktlinjer och lagar. Detta kan även framkalla en osäkerhet om handläggarna inte vet 

hur de ska göra, samtidigt som de ställs inför svåra valsituationer (Petersen & Tuvesson 

2006). I Eklunds och Karlssons studie beskriver biståndshandläggarna, inom äldreomsorgen, 

sig själva som ”spindeln i nätet”, samtidigt som deras arbete styrs av kommunala riktlinjer 

och lagstiftning (Eklund & Karlsson 2008). 

Enligt Norman & Schön uppstår det ofta dilemman när det gäller biståndshandläggarnas 

yrkesutövning. Dilemman kan delas in i så kallad skendilemman och äkta dilemman. 

Skendilemman kan utgöra intressemotsättningar i den äldres nätverk eller resursbrist, som 
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medför att insatser och behov inte kan matchas på ett tillfredställande tillvägagångssätt. Äkta 

dilemman kan uppstå i åsiktsskiljaktigheter mellan handläggarnas ansvar, i förhållande till de 

äldres och till deras självbestämmanderätt.  

Samarbetet kan handla om oenigheter kring vem som skall utföra eller inte utföra vissa 

arbetsuppgifter (Norman & Schön 2005). Ytterligare exempel på problematik återfinns bland 

annat i följande uttalande som gjorts av en handläggare: ”det uppstår ofta dilemman i 

yrkesutövning då det inte alltid går att förena hänsynen till den rättsliga regleringen, den 

egna arbetsorganisationen och den egna organisationens regler” (ibid 2005:21).  

Författarna menar vidare att biståndshandläggarens yrkesroll är dubbelbottnad och fylld av 

motsättningar. Detta leder till att biståndshandläggarna befinner sig i en korstryckssituation 

där de utsätts för förväntningar och påtryckningar från olika håll (ibid.).  

Vidare menar Krigsman att handläggarna utsätts för påtryckningar och förväntningar från alla 

parter och att detta i sin tur leder till konflikter, då handläggaren inte kan förena den rättsliga 

delen med organisationens regler. Handläggarna ska skapa en balans mellan att tillgodose 

klienternas behov, både mellan knappa resurser och samtidigt fullfölja ledningens mål 

(Krigsman 2008).  

De är pressade av både enskildas krav inom sin egen organisation och ledningens, men likaså 

är de även pressade i förhållande till andra organisationer som exempelvis sjukvården (ibid.). 

Biståndshandläggarna måste handha många och ofta svåra överväganden när flera 

intressenters önskemål och informationskällor ska sammanjämkas och beslut ska fattas.  

Utöver detta så har man förväntningar på att biståndshandläggarna skall kunna genomföra de 

förändringar som beslutas av ledningen samt politikerna (Norman & Schön 2005). ”Olika 

ledningspersoner kan vara oeniga, eller ledning och inflytelserika kollegor kan ha olika syn 

på hur man klarar sitt jobb, kan leda till osäkerhet och tvivel huruvida man klarar sig 

tillräckligt bra på arbetsplatsen” (Agervold 2001:52). Anställda kan då uppleva att 

förväntningar och krav kommer utifrån olika håll och innehåller motstridiga budskap. 

Norman & Schön menar att alla mellanmänskliga möten har en dimension som är etiska men 

framförallt möten som kännetecknas av olika beroendeförhållanden som exempelvis 

omsorgsrelationer. Vidare menar de att handlingsfrihet krävs för yrkesutövaren, i detta fall 

biståndshandläggaren. Många av handläggarna menar att svårigheten med anhöriga inte alltid 

är så lätt. Många gånger händer det att anhöriga bestämmer vad som är det bästa för den 

enskilde (Norman & Schön 2005). 

Larsson & Larsson har gjort en socialpsykologisk studie om biståndshandläggarnas 

upplevelse av sitt yrkesutövande (Larsson & Larsson 2009). En av flera resultat som 

presenteras i denna studie, är beskrivet som följande; ”visst blir det en krock mellan att man 

vill hjälpa… ibland blir det att... nej jag hjälper ju inte eftersom att jag gör ett avslag”, och 

kommit fram till följande resultat, ”att med utforskarna upplevde sig vara i en maktposition 

gentemot klienterna och att de behövde förhålla sig ödmjuka inför denna” (ibid 2009: 43-44).  

De kände sig även granskade av klienternas kontaktnät, vilket kan ses som en 

maktbegränsning då det leder till ett ökat tryck på att göra en så noggrann utredning som 

möjligt. Vidare poängterar författarna att resultatet även har påvisat att biståndshandläggarna i 

viss mån kände sig tvungna att förankra sina beslut med sina kollegor för att vara säkra på att 

få organisationens stöd. De menar att biståndshandläggarna i sitt yrke har behov av att 

förankra beslut med sina kollegor och reflektera över de beslut som man tar. Enligt författarna 
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kan detta ses som ett ömsesidigt maktutövande mellan dem då de utövar en viss makt över 

varandras beslutsfattande (ibid.).  

Författarna påpekar att även resultat i form av rollkonflikter förekommer i studien. De menar 

att biståndshandläggarna upplever rollkonflikter som dels bottnar i yttre faktorers inverkan på 

yrkesutövandet och dels på personliga dilemman som inverkar på yrkesutövningen. De yttre 

faktorerna berodde huvudsakligen på otydlighet gällande vad yrkesrollen innefattar. En annan 

yttre faktor som bidrog till upplevelsen av rollkonflikt var att lagstiftningen ibland var 

otillräcklig för att tillgodose klienternas behov. De rollkonflikter som kan ses som grundade i 

personliga dilemman bottnade främst i reflektioner gällande klienternas situation i samband 

med avslag (ibid.).  

         4. TEORETISKA PERSPEKTIV  

I följande kapitel ämnar jag att redogöra för vilka teoretiska referensramar som jag använder 

mig av för att analysera och förstå materialet. I detta avsnitt redogör jag först för begreppet 

gräsrotsbyråkrat. Därefter redogör jag för rollteorin, följd av position och roll, 

rollförväntningar och slutligen om rollkonflikter. 

4.1 Gräsrotsbyråkrat 

Begreppet gräsrotsbyråkrat är en översättning av engelskans street-level bureaucracy. 

Benämningen myntades av den amerikanske statsvetaren Michael Lipsky. Gräsrotsbyråkrater 

finns inom den offentliga organisationen (Johansson 2007).  Lipsky definierar 

gräsrotsbyråkrater som de personer som arbetar inom den offentliga sektorn och som dagligen 

befinner sig i direkt interaktion med samhällsmedborgarna. Gräsrotsbyråkrat är ett begrepp 

som kan appliceras på många olika yrkesroller inom det sociala välfärdsystemet, alltifrån dem 

som utför det direkta hjälparbetet i klientens vardag till tjänstemän med en mer utredande 

funktion (Lipsky 1980). 

Lipsky menar att gräsrotsbyråkrater har en handlingsfrihet i utförandet av sina 

arbetsuppgifter, eftersom de har stora möjligheter att göra egna bedömningar om arbetets 

utförande och har även stora möjligheter till att ta beslut som inverkar på den service eller 

hjälp som klienten får (ibid.).  

Olin & Jansson hänvisar till Lipsky som har en ambivalent inställning till 

gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme. Författarna menar att det kan begränsa klientens 

möjlighet till inflytande och delaktighet samtidigt som det utgör en förutsättning för arbetet 

(Olin & Jansson 2006, se även Johansson 2007). 

Även Lindqvist & Regen menar att en offentligt anställd myndighetsperson som sköter 

direktkontakten med medborgarna i sitt dagliga arbete har en viss handlingsfrihet i sitt 

utförande vad gäller arbetsuppgifterna. Gräsrotsbyråkraten är de enda inom organisationen 

som har en roll som är gränsöverskridande i den mån att han eller hon har 

förstahandsuppgifterna om klienterna samtidigt som han eller hon har kunskaper om de 

organisatoriska möjligheterna som står till buds för att kunna möta de enskilda klienterna och 

deras behov (Lindqvist & Regen 2008). 
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Flera faktorer medverkar till att handlingsfriheten är en given omständighet för arbete av den 

här karaktären. Dels är det svårt att direktövervaka och kontrollera, dels är den här arten av 

klient relaterat arbete ofta så föränderligt samt komplext att det inte kan styras med hjälp av 

instruktioner och entydiga regler.  

Tvärtom menar författarna att ju mer organisationen bemödar sig till att utfärda föreskrifter 

och regler för verksamheten, desto oftare uppstår situationer som ger gräsrotsbyråkraten 

anledning till att frångå reglerna för att arbetet i största allmänhet skall fungera. Detta 

medverkar i sin tur till att verksamheten blir betydligt svårare att kontrollera (Olin & Jansson 

2006). Dahlman hävdar däremot att det handlingsutrymme som Lipsky anger att 

gräsrotsbyråkrater har inte längre existerar. Hårdare kontroll från chefer, strängare 

lagstiftning, påtryckningar från politiker, media samt allmänheten är faktorer som minskat 

gräsrotsbyråkraternas handlingsfrihet (Dahlman 2009).  

Handlingsutrymmet begränsas i stor utsträckning av de organisationsfaktorer som författarna 

identifierat, alltså riktlinjer, lagar, politiska beslut och kommunens ekonomi (Dunér & 

Nordström 2006). Detta innebär att begränsningarna består i att yrkesgruppen skall följa lagar, 

regler och ramar samt direktiv (Johansson 2007). Enligt Olin & Jansson varierar 

handlingsutrymmet främst i förhållande till faktorer som kan relateras till organisationens 

utformning såväl till arbetsuppgifternas karaktär, såsom regelstyrning, verksamhetens 

specialiseringsgrad samt graden av varaktighet och närhet i klientrelationen (Olin & Jansson 

2006). 

Gräsrotsbyråkrater har även motstridiga krav och förväntningar som ska hanteras. Dels är det 

krav och förväntningar som finns inom organisationen men även krav samt förväntningar som 

klienten har (Andersson 2009). 

4.2 Rollteori 

Enligt rollteori har vi människor olika positioner som kan vara medfödda eller förvärvade och 

vi får ständigt nya positioner under livet. Positionen som man eller kvinna ses enligt rollteorin 

som tillskriven, medan våra yrkespositioner är förvärvade. Mot våra positioner riktas olika 

slags förväntningar på lämpligt beteende, vilket utgör den roll vi spelar, till exempel som 

kvinna, som man, som mor eller far respektive vår yrkesroll m.m. Det innebär att vi samtidigt 

innehar flera roller, inte enbart en roll, det vill säga multipla roller Som individ kan man alltså 

samtidigt ha rollerna som maka eller make, förälder, barn till egna föräldrar och ”pensionär”, 

eller som i denna undersökning rollen som biståndshandläggare (Tornstam 2005). 

 

Vidare talar Tornstam om att när vi delar in individer i ålderskategorier tilldelar vi dem ofta 

en roll, mot vilken det riktas olika förväntningar på hur man bör bete sig när man är i en viss 

ålder. På motsvarande sätt finns förväntningar på beteende när det gäller yrkespositioner, t.ex. 

förväntningar mot yrket som biståndshandläggare. Till en yrkesposition kan det riktas många 

olika förväntningar. Biståndshandläggare kan till exempel ha förväntningar på sig från både 

de äldre och deras anhöriga samt även från chefer och andra överordnade liksom från 

politiker. När förväntningarna från olika håll är motstridiga, kan det uppstå rollkonflikter 

(ibid.).    

Enligt Angelöw & Jonsson kan rollkonflikter indelas i två kategorier. Dessa är inter-

rollkonflikter och intra-rollkonflikter. Inter rollkonflikter är rollkonflikter som uppstår när en 

individ har svårt att tillfredsställa de förväntningar som finns till följd av att denne innehar ett 

flertal positioner med olika förväntningar. Den andra kategorin av rollkonflikt benämns intra- 
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rollkonflikt som innebär att en individ upplever olikartade förväntningar i anknytning till vad 

som är det korrekta beteendet inom en och samma position. Dessa rollkonflikter kan i sin tur 

exempelvis uppkomma inom arbetslivet, där anställda kan uppleva motstridiga förväntningar 

och krav från olika håll inom och utanför organisationen (Angelöw & Jonsson 2000). 

 

5. METOD 

I detta kapitel redogör jag för val av metod. Kapitlet inleder jag med att presentera val av 

metod som följs av ett avsnitt om förförståelsen. Därefter följer avsnitten om urval samt 

avsnitten om hur jag har gått tillväga för att samla in material och hur jag har bearbetat det 

material som jag har fått fram. Slutligen i detta kapitel behandlas avsnittet om etiska 

principer. 

Denna uppsats baseras på fem kvalitativa intervjuer med fem biståndshandläggare. 

Syftet är att försöka förstå hur biståndshandläggarna ser på sitt arbete och sin roll. Jag 

valde att genomföra en studie med kvalitativ metod, baserad på halvstrukturerade 

intervjuer. Enligt Kvale finns en möjlighet till att ändra frågornas ordning och form för 

att samtalet skall kännas naturligt vid en halvstrukturerad intervju. Att genomföra 

intervju på detta sätt möjliggör för mig att kunna nå informanternas egna erfarenheter 

samt upplevelser för att ge en bild om hur de ser på sitt arbete och sin roll (Kvale 1997). 

Han definierar den kvalitativa forskningsintervjun som följande: ”den definieras som en 

intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att 

tolka de beskrivna fenomenens mening” (ibid 1997:13). 

Utmärkande för den kvalitativa forskningsintervjun är att den är ämnesorienterad. Detta 

innebär att två personer samtalar, där den ena besvarar och den andre ställer frågor. Temat 

eller ämnet för samtalet är den intervjuades livsvärld samt dennes relation till den (ibid.).  

Eftersom min studie går ut på att veta mer om hur biståndshandläggarna ser på sitt arbete och 

på sin roll, anser jag det angeläget att intervjupersonerna själva får beskriva sin livsvärld, så 

som de ser på den. På så sätt får jag tillgång till det genom att de berättar om sina upplevelser 

och åsikter utan att jag på något vis blandar in mina egna värderingar. 

5.1 Förförståelse 

Som jag tidigare skrev i inledningsavsnittet väcktes mitt intresse att skriva om detta ämne 

under min praktiktid. En av praktikperioderna var inom biståndshandläggning, på Äldre 

kontoret, där jag var tio veckor. Jag fick komma ut och se hur det verkligen var att arbeta som 

handläggare.  

Under perioden som jag var där fick jag bland annat följa med på hembesök som jag gjorde 

tillsammans med min handledare. Jag fick följa hennes dagliga arbete och fick dessutom göra 

egna hembesök. Jag fick då en inblick i hur stressigt det kan vara att arbeta som handläggare 

och framför allt att man har många bollar i luften samtidigt.  

Jag fick sedan jag gått några veckor börja utföra arbetsuppgifter som en handläggare utför, 

bland annat dokumentera, svara på samtal och slutligen fick jag göra några hembesök alldeles 

själv. Att få komma ut och se hur det ser ut i verkligheten, gör en enorm stor skillnad. Man 
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växer inte bara som människa utan ens tankesätt blir helt annorlunda när man befinner sig 

inom yrket. 

Även om det var svårt att bortse från min förförståelse så har jag försökt hålla mig neutral och 

aktivt lyssnat på mina informanter utan att blanda in mina egna åsikter. En förutsättning när 

man gör en kvalitativ studie, där man har en människa som sitt studieobjekt är att låta den 

enskilde själv berätta om sina upplevelser och sina erfarenheter och inte låta sina personliga 

åsikter styra vad han eller hon har att berätta.  

Det som är viktigt i en sådan studie är att man är saklig och att man försöker förhålla sig 

neutral. Genom att jag lät dem själva berätta om sina upplevelser anser jag att jag har fått 

bättre uppfattning om deras syn på sitt arbete och sin roll.  

5.2 Urval 

För att få tag på personer att intervjua kontaktade jag Äldrekontoret i Uppsala. Snabbt fick jag 

svar från chefen på Äldre kontoret som svarade att hon skulle skicka ett e-post meddelande till 

alla om det och att de i sin tur skulle höra av sig till mig om de var intresserade och villiga att 

ställa upp för en intervju. Urvalet som jag har tillämpat är vad som enligt Trost kallas för 

bekvämlighetsurval. Det innebär att forskaren tar med i undersökningen de enheter som han 

eller hon tycker är lättast att få tag på (Trost 2005). 

Jag har valt att genomföra fem intervjuer där var och en intervjuades enskilt. Förutom att jag 

skickade ett brev till de så informerade jag dem kort om vem jag är, vad studien handlar om 

och om de var villiga att ställa upp för en intervju. Jag informerade de att deltagandet var 

frivilligt. Eftersom de ställde frågor om hur materialet skulle användas och vad syftet med det 

är, förstod jag att de skulle uppfatta deltagandet som känsligt, så därför var jag särskilt noga 

med att berätta för dem om de fyra etiska principerna som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

5.3 Inför datainsamlingen 

Studien är baserad på halvstrukturerade intervjuer. Intervjuguiden är uppdelad i två delar där 

ena delen utgörs av ”bakgrundsfrågor” såsom utbildning, ålder, med mera, och den andra 

delen av ”huvudfrågor”. Båda dessa finns som bilaga att se i slutet av denna uppsats.  

Alla mina intervjuer spelades in på band efter informanternas samtycke. Trost framhåller att 

det är viktigt att visa respekt för den intervjuade och dennes integritet eftersom intervjun sker 

under förtroendefulla former. Enligt Trost vill inte många människor bli inspelade på band 

och då ska intervjuaren inte heller försöka övertala eller på något annat sätt påverka henne 

eller honom till det. I mitt fall var alla positiva till att jag fick använda bandspelaren. Innan jag 

påbörjade intervjuerna så prövade jag att se om bandspelaren fungerade som den ska. Jag 

förklarade detta för intervjupersonen, för jag ansåg att det var viktigt att se till att vårt 

intervjusamtal spelades in. Genom att spela in intervjuer på bandspelare kan man fokusera 

bättre på vad den som man intervjuar säger (Trost 2005). 

Trost menar att det finns både fördelar och nackdelar med att använda bandspelare, vilket 

även jag anser att det gör.  Fördelarna med att använda sig av en bandspelare är att jag som 

intervjuare kan lyssna till ordval och tonfall flera gånger och att man även kan skriva ut 

intervjun och läsa vad som exakt sagts. Nackdelarna som kan förekomma är att det kan ta lång 

tid att lyssna på bandet och att det är ansträngande och arbetsamt att spola bandet fram och 
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tillbaka. Till detta kommer att intervjuaren kan missa detaljer och mimik. I det stora hela 

anser jag att det har varit en fördel att jag har använt mig av en bandspelare, då jag har kunnat 

fokusera mig på det som informanterna berättar (ibid.).  

Jag började intervjun med att ställa en öppen fråga. Detta på grund av att jag ville att 

informanterna skulle känna sig trygga genom hela intervjun. Sedan gick jag vidare med de 

områden som jag fann viktiga att undersöka.  

Vid vissa tillfällen när jag ställde frågor till informanterna utifrån intervjuguiden ställde jag 

följdfrågor till de för att bättre förstå det som de berättar om.  

5.4 Databearbetning och analys 

När jag var klar med intervjuerna var det tid att börja med att analysera och bearbeta de data 

som jag hade fått fram.  

Följande är en beskrivning av hur jag bearbetade mitt material. Efter transkriberingen av mitt 

material har jag bearbetat de data som jag har fått fram genom att ta bort de data som inte var 

väsentliga. För att analysera och tolka materialet har olika teman i materialet identifierats. I 

nästa steg har jag försökt tolka informanternas svar och tematiserat utifrån intervjupersonens 

synvinkel sådan som jag har uppfattat det.  

5.5 Forskningsetiska principer 

Etiska överväganden är något som följer oss i stort sett under hela forskningen från tidig 

planering till avrapporteringen. Trost menar att man som forskare bör vara mycket varsam så 

att den man intervjuar eller någon annan inte kommer till skada. De frågor som forskaren 

ställer till sina intervjupersoner berör en mängd frågor av etisk natur. Därför är det viktigt att 

forskaren gör en så kallad grundlig etisk prövning innan man påbörjar själva processen, 

särskilt när man gör människan till föremål för sin studie (Trost 2005). 

För att säkerställa och uppnå undersökningens kvalitet tog jag under planeringen del av de 

riktlinjer samt regler som finns inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Detta 

för att få en djupare insikt om de etiska principerna.  

Vetenskapsrådet tar upp fyra allmänna krav på forskningen. De fyra etiska huvudkraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). 

Den första principen kallas för informationskravet som innebär att: ”forskaren skall informera 

de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (ibid 2002:7).  

Under min planering skickade jag ut informationsbrev till dem informanter som skulle ställa 

upp för intervju där jag informerade de om mitt syfte samt ämnet med studien. Jag talade om 

för dem lite kort om vem jag är och att det var frivilligt att delta i den här studien. Jag 

informerade dem ansikte mot ansikte om dessa fyra krav. Vidare talade jag om att det material 

som jag samlar in kommer enbart användas till min studie och att jag därefter kommer att 

radera materialet.  

Den andra principen som är samtyckeskravet innebär att: ”deltagare i en undersökning har 

rätt att själva bestämma över sin medverkan” (ibid 2002:9). 
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I mitt brev som jag sände ut till intervjupersonerna informerade jag dem om att min studie 

baseras på kvalitativa intervjuer och att det var de som skulle avgöra hur lång tid det skulle ta 

för intervjun och att de när som helst kunde avbryta deltagandet. Samtidigt informerade jag 

dem om att intervjun skulle spelas in på bandspelare. Jag informerade de att anledningen till 

att jag använder bandspelare är att ha materialet för att senare, när jag måste analysera den, 

kunna arbeta med det jag har fått fram.  

Den tredje principen är konfidentialitetskravet och den innebär att: ”uppgifter om alla i en 

undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (ibid 

2002: 12).  

Inom denna princip ställs det krav på att forskaren skall vara tydlig med hur hon eller han ska 

hantera den information som man får fram. Jag informerade intervjupersonerna att jag 

kommer att skydda deras identitet och anonymitet så att ingen obehörig kommer åt den 

information som jag får. För att skydda informanternas integritet kommer jag att avidentifiera 

dem i min studie genom att använda mig av fingerade namn.  

Den fjärde principen är nyttjandekravet och den innebär följande: ”uppgifter insamlade om 

enskilda personer får endast användas för forskningsändamål” (ibid 2002:14).  

Bortsett från att jag informerade mina informanter om att materialet endast kommer att 

användas för forskningens ändamål, informerade jag dem att jag sedan kommer att makulera 

all material som jag har fått. 

6. RESULTAT OCH ANALYS 

6.1 Presentation av informanterna 

I detta kapitel kommer jag att presentera mina resultat och den analys som jag fått fram i min 

empiriska studie. Det empiriska materialet baseras på fem kvalitativa intervjuer där jag 

intervjuade fem personer. Av etiska skäl har jag valt att presentera samtliga under 

kvinnonamn. Informanterna som jag genomförde intervjuerna med är mellan 25-60 år. Här 

nedan ger jag en kort presentation av informanterna jag genomförde intervjuerna med. 

Carin har nu jobbat drygt ett år. Hon har gått sociala omsorgsprogrammet och efter sin 

praktikperiod fick Carin ett vikariat. Så här säger Carin; ”sen är det väl tänkt att jag kommer 

att jobba inom det här området, eftersom jag gick den utbildningen, men jag trivs bra med 

det” (Carin). 

Anna har arbetat på Äldrekontoret sedan fem år tillbaka. Hon har tidigare gått Sociala 

omsorgsprogrammet. Om sitt val att börja arbeta som biståndshandläggare på Äldre kontoret 

säger hon såhär: 

 ”ja… att jag tycker om att jobba med människor och sen har jag jobbat tidigare i omsorgen 

då, jobbat med barn och det var väl då jag jobbade som personlig assistent då som jag fick 

upp ögonen för biståndshandläggning, sen så funderade jag på det och gick sociala 

omsorgsprogrammet ” (Anna). 

Kristina har arbetat tio år på Äldrekontoret. Hon har socionomexamen. Innan hon började 

arbeta på Äldrekontoret arbetade hon som socialsekreterare. Att hon valde att arbeta som 



16 
 

biståndshandläggare har att göra med att hon kände att hon ville pröva något nytt, berättar 

Kristina. Såhär berättar hon:  

”det är ju fritt jobb och man känner att man gör nån nytta till andra människor och sen 

utvecklas man förhoppningsvis själv hoppas jag” (Kristina). 

Frida berättar att hon läste flera olika fristående kurser och har på så sätt byggt upp sin 

utbildning. Hon har arbetat som handläggare i två och ett halvt år. Frida har även arbetat som 

socialsekreterare. Hon har arbetat som socialsekreterare inom socialtjänsten . 

Hon har även arbetat som familjehemsplacerare. Om det berättar hon att hon tyckte att det var 

besvärligt eftersom det var många ärenden man skulle ha hand om och menar att hon inte 

anser att det var bra.  

Såhär berättar Frida om det; ”sen så blev jag föräldraledig med mitt andra barn och då kände 

jag att jag kan absolut inte jobba med det. Jag har ju läst pedagogik som huvudämne och sen 

hade jag tänkt att det inte kanske är barn och ungdomar jag vill jobba med, det kanske är 

äldre. Jag tycker jättemycket om äldre människor (skrattar) och sen så var det så att min 

kompis som jag kände via våran föräldragrupp som ringde mig och sa att vi har kris på 

jobbet kan du börja och sen så är det mer nu när jag jobbar med det som jag känner att jag 

tycker om det eller vad jag ska säga. Det är inget jag tänkt på liksom förut att det här ska jag 

göra” (Frida). 

Sara har filosofie magisterexamen med inriktning mot äldre och funktionshindrade. Hon har 

arbetat nu i cirka tio månader. Det som fick Sara att vilja arbeta som biståndshandläggare var 

det stora intresset som hon har för människor. Sara beskriver det som;  

”tidigt, och innan jag blev biståndshandläggare förstod jag inte alla människor, att inte den 

ena har samma förutsättningar här i livet, som den andra, förutsättningar som de inte önskar 

sig eller har valt” (Sara). 

Det som framkommer inom detta avsnitt är att tre av informanterna har gått sociala 

omsorgsprogrammet, en av informanterna gått socionomutbildning samt en av informanterna 

har gått en annan utbildning. Detta är dock en för liten grupp för att studera skillnader mellan 

dem med avseende på utbildning. Det som är gemensamt för de intervjuade är att de, oavsett 

utbildning och arbetslivserfarenhet, uttrycker tillfredsställelse med sitt arbete, detta trots 

dilemman och konflikter som kan uppstå, vilket framkommer senare i uppsatsen. 

6.2 Rollen som myndighetsutövare 

Resultatet i detta avsnitt visar vad informanterna uppger som sina arbetsuppgifter. De 

uttrycker sig olika men innehållet är detsamma och inte oväntat är det myndighetsutövningen 

som de framhåller som den främsta rollen. 

”jag är myndighetsutövare, beviljar eller fördelar hjälp efter behov som jag gör då, tar emot 

ansökan och utreder vilket behov man har och tar beslutet om man är i behov av hjälp eller 

inte enligt våra kriterier då” (Carin). 

Sara betonar lagarnas betydelse. Såhär säger hon om det;  

”det övergripande uppdraget är att informera den enskilde om dennes rättigheter, om en 

ansökan om insatser, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och enligt 

socialtjänstlagen. De arbetsuppgifter som jag anser som mest huvudsakliga inom mitt yrke är 
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att kunna informera min brukare om vilka rättigheter denne har enligt lag, och vad lagen 

säger, vilka insatser eller stöd denne kan söka, både enligt LSS och SoL, och vad dessa 

insatser innebär, att ta emot en ansökan och rättvist utreda den, samt informera min brukare 

om hur jag bedömer en ansökan, samt vem som är beslutsfattare för dessa insatser, det vill 

säga enligt delegationsordningen, alltså vem som fattar beslut” (Sara). 

Annas svar var snarlikt i förhållande till de andra informanterna, men hon tar även upp arbetet 

med uppföljning av beslut. Hon beskriver det såhär; 

”sen att bedöma och fatta beslut och sen så jobbar vi en del med uppföljningar då på den här 

avdelningen då, gör individuppföljningar och tillförsäkrar alla den hjälp dem är beviljade 

och att den är av god kvalité” (Anna). 

Liksom Henriksson samt Dunér & Nordström hävdar att grunden i biståndshandläggarnas 

yrke är att bedöma, utreda, ta emot ansökningar samt besluta kring den enskildes ansökningar 

(Henriksson 2008, Dunér & Nordström 2007) . Samtliga informanter nämner arbetsuppgifter 

som ingår inom deras yrkesdomän som myndighetsutövare det vill säga att ta emot ansökan, 

göra bedömning och utredning samt att ta beslut. Genom att informanterna har klientkontakt i 

sin myndighetsutövning kan de ses som gräsrotsbyråkrater. Som gräsrotsbyråkrater har de 

möjligheter till att göra egna bedömningar om arbetets utförande samt har möjligheter till att 

ta beslut (Olin & Jansson 2006). 

6.3 ”Spindeln i nätet” och rollkonflikter 

Det som också framkommer i intervjuerna är att informanterna anser att de har olika roller 

inom sitt yrke som biståndshandläggare. 

Carin säger om sin yrkesroll följande; ”diffus yrkesroll faktiskt. Vi har den här 

myndighetsutövningen som vi ska göra och fördela hjälpen, men det ingår väldigt mycket 

annat. Man får kanske agera som en godeman kanske, hjälpa till och motivera folk, lite åt 

kuratorshållet också och samordna, att man får sitta i mitten och hålla i trådarna och ha 

kontakt med anhöriga och andra utförare. Det handlar oftast om sig själv liksom, samordna 

runt den personen som behöver hjälp då. Sen så ska vi följa upp också hur hemtjänsten 

fungerar, den hjälpen vi ger dem om den gett resultat och så. Vi får mycket som vi kanske inte 

borde syssla med heller men vi får nån sorts samordnande roll liksom mellan olika parter” 

(Carin). 

Frida har samma uppfattning som Carin, men ser sig som en ” spindel i nätet”, samtidigt som 

hon betonar betydelsen av bemötande med de äldre och deras anhöriga. Om betydelsen om 

bemötande och hur hon ser på det säger hon såhär; 

”jag tycker att det är väldigt spännande, mötet med människorna och samtalen som man har, 

så ser jag dem som att jag liksom är den här spindeln i nätet och samtidigt är det väl väldigt 

lätt att ta på sig alldeles för mycket och ta över liksom och det är så jag försöker tänka 

mycket, att man försöker på ett sätt och bolla tillbaka, liksom jag har ju kontakt med dem 

äldre och deras anhöriga och då måste man ibland säga att det här gör vi inte och det här 

gör vi. Jag tycker att ett gott bemötande, det tycker jag är spännande. Det beror så mycket på 

hur man säger saker till folk, hur dem tacklar det och hur de tar emot” (Frida). 

Informanterna menar att de inom sin roll som handläggare har flera roller som de skall agera 

utifrån, dels myndighetsutövandet som kommunens förlängda arm, dels förhållandet till de 
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äldre och till deras anhöriga. Att informanterna anser ha olika roller medför att de möter olika 

förväntningar. 

Sara betraktar därför rollen som biståndshandläggare som komplex och tillägger följande;  

”man har förväntningar från olika håll, alltifrån den enskilde till att följa kommunens krav på 

riktlinjer och regler samt budget. Som biståndshandläggare så ska man dels tillgodose den 

enskildes behov och dels klara av de krav som verksamheten har” (Sara). 

Olika förväntningar kan även leda till rollkonflikter. Carin anser till exempel att de konflikter 

som uppkommer sker med olika aktörer, och tillägger att hon bland annat kan hon komma i 

konflikt med både anhöriga och sjukvården. Om det fortsätter Carin att berätta följande;  

”man har tryck ovanifrån och anhöriga, från sjukvården, vi är tryckta från många olika håll. 

Där blir det ju ofta konflikter då det ligger på oss att kunna lösa det där, samverka med 

andra, sen är man klämda från alla olika håll och kanter och vi får göra mycket som kanske 

inte egentligen ligger på vårt bord så att säga” (Carin). 

Vidare fortsätter Carin med att berätta att de befinner sig en svårhanterlig situation då de skall 

uppfylla alla krav. 

”man har tryck från många olika håll, man har tryck från lagen och ekonomiskt tryck och sen 

anhöriga och sen vill kanske personen själv något annat, just det är svårt att få till alla krav, 

så det är knepigt” berättar Carin. 

Kristina framför att de känner sig styrda och att detta i sin tur leder till att det ställs högre krav 

på biståndshandläggarna. Om detta säger Kristina följande;  

”man är ju styrd både av lagstiftning och politiker och kommunen och sen brukare… mycket 

förväntningar från alla möjliga nivåer, också att det kommer komma jättemånga gamla som 

ställer helt andra krav, då ställs det högre krav på oss också” (Kristina). 

Kristina fortsätter att berätta hur hon ser på det och tillägger att:  

”man är ju ganska styrd av våra resurser och våra ramar och så, så man är nånstans mitt 

emellan medborgarna och myndigheten, det är man hela tiden” (Kristina). 

Informanterna nämner att de faktorer som leder till motsättningar inom deras yrke uppstår 

från olika håll som leder till att de finner sig i en korstryckssituation. Konsekvensen av detta 

medför att olika aktörer har olika förväntningar som i sin tur skapar en korstryckssituation för 

biståndshandläggarna som skall kunna uppfylla alla förväntningar som finns, förväntningar 

från olika håll, bland annat från anhöriga, lagen och riktlinjerna samt organisationen. Detta 

leder till att de inte kan uppfylla alla förväntningar som uppstår som leder till slut att det blir 

konflikter. 

Informanternas upplevelser ansluter sig till vad som framkommit i tidigare studier. Petersen & 

Tuvesson menar att handläggarna har en komplex roll. Biståndshandläggare är pressade av 

både enskildas krav inom sin egen organisation och ledningen. Det finns förväntningar på att 

biståndshandläggarna skall kunna genomföra förändringar som beslutas av ledning och 

politiker (Petersen & Tuvesson 2006).  

Norman & Schön menar att biståndshandläggarens yrkesroll är dubbelbottnad och fylld av 

motsättningar. Detta leder till att biståndshandläggarna befinner sig i en korstryckssituation 

där de utsätts för förväntningar och påtryckningar från olika håll (Norman & Schön 2005). 
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Konsekvenserna av detta blir att biståndshandläggarna handhar svåra överväganden när flera 

parters önskemål skall sammanjämkas som i sin tur leder till att politikerna, kommunen samt 

brukarna har förväntningar på att handläggarna ska fullfölja dessa förväntningar utifrån dem 

givna rollerna som de har (Angelöw & Jonsson 2000). Utöver de krav och förväntningar som 

finns inom organisation finns även krav samt förväntningar som klienten har (Andersson 

2009). Även Krigsman menar att en typ av konflikt uppstår då handläggaren inte kan förena 

den rättsliga delen med organisationens regler. Detta i sin tur leder till att det kan vara svårt 

för handläggarna att skapa en balans mellan klienternas behov och ledningens mål (Krigsman 

2008). 

Almqvist & Pohlman hävdar i sin tur att gräsrotsbyråkraters arbete styrs av många riktlinjer 

som bottnar i beslut från tjänstemän och politiker högst upp i hierarkin, där samtliga 

informanter förklarar att de är styrda inte bara av lagstiftningen utan även av politiker och 

kommunen samt brukarna (Almqvist & Pohlman 2008). Dahlman hävdar att 

gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme påverkas av faktorer såsom hårdare kontroll från 

chefer, strängare lagstiftning, påtryckningar från politiker media och även av allmänheten 

(Dahlman 2006).   

Handlingsutrymmet begränsas i stor utsträckning av de organisationsfaktorer som författarna 

identifierat, alltså riktlinjer, lagar, politiska beslut och kommunens ekonomi. Lagar, riktlinjer 

samt ekonomin sätter snäva ramar för biståndshandläggarna. Konsekvenserna av detta blir att 

det blir svårt för biståndshandläggarna att få till kraven som uppstår från olika håll. Detta 

medför i sin tur att biståndshandläggarna är begränsade i sin verksamhet (Dunér & Nordström 

2006). 

6.4 Svårigheter och problem 

Förutom rollkonflikter finns även andra svårigheter och problem som uppstår inom rollen som 

biståndshandläggare. Ett problem som kan uppstå är då när den enskilde inte får det stöd som 

han eller hon behöver, på grund av att man som biståndshandläggare inte riktigt förstår den 

äldres situation och att denne inte förmår tillgodose sina behov på egen hand. 

Följande säger Sara om detta påstående;  

”jag anser att biståndshandläggare får oftast svårigheter i sin yrkesroll, på grund av att de 

inte förstår vilka behov som den enskilde har, och som leder till konflikter. Dessa behov kan 

vara av materiella eller sociala förhållanden, som till exempel att sakna ett socialt nätverk, en 

vän. Jag har både beviljat och avslagit ansökan om kontaktperson, och därmed varit med om 

att både uppleva förtvivlan, men även glädje och tacksamhet. Det är inte alltid man får 

sådana bevis på att man gör ett bra jobb, det får man sällan, som biståndshandläggare, 

tycker jag” (Sara). Vidare berättar hon;  

”det finns ingenting som stärker banden mellan människor så mycket som att få det stöd som 

man behöver, anser jag, men bedömer man att den enskilde inte har de behoven, så kan detta 

leda till konflikter” (Sara). 

Andra svårigheter och problem kan uppstå när de som biståndshandläggare går emot den 

enskildes önskemål eller när ansökan tas emot från anhöriga. Carin säger om det såhär;  

”vi får ju inte gå emot någons vilja och där jobbar vi mycket i en gråzon tycker jag gentemot 

lagen för att vi får ju inte ta emot ansökan från anhöriga utan det ska kanske skötas via 
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fullmakter och godemän men det är inte alla gånger man hinner sätta till en godeman” 

(Carin). 

Enligt Dunér & Nordström begränsas handlingsutrymmet av faktorer som riktlinjer, lagar, 

kommunens ekonomi samt politiska beslut. Problem som uppstår här är att ansökningar från 

anhöriga inte får tas emot, eftersom det ska gå via fullmakt eller en godman, eller i några fall 

även förvaltare (Dunér & Nordström 2006). Olin & Jansson menar att ju mer organisationen 

bemödar sig till att utfärda föreskrifter och regler för verksamheten, desto oftare uppstår 

situationer som ger gräsrotsbyråkraten anledning till att frångå reglerna för att arbetet i största 

allmänhet skall fungera (Olin & Jansson 2006). 

I många fall är det svårt att sätta till en god man, vilket medför att ansökningar tas emot från 

anhöriga för att arbetet skall fungera. Detta leder till att en av informanterna går emot lagen, 

och alltså tar sig ett större handlingsutrymme än som är tillåtet. Hon beskriver att hon ibland 

därför arbetar inom en ”gråzon”, eftersom hon går vid sidan om lagar och riktlinjer som finns 

inom organisationen.   

Carin tar upp en annan aspekt, som hör ihop med att det finns en osäkerhet i deras yrkesroll. 

Följande berättar hon om den osäkerheten;  

”vår yrkesroll borde nog definieras mer, vad vi har för arbetsuppgifter. Vi har gjort en, eller 

håller på att göra en arbetsbeskrivning nu, där det står vad som förväntas av en” (Carin). 

Det Carin tar upp är att yrkesrollen inte är tillräckligt tydligt definierad, vilket även Larsson & 

Larsson tidigare har konstaterat, det vill säga att rollen som biståndshandläggare är otydlig 

(Larsson & Larsson 2009). Att yrkesrollen som biståndshandläggare är otydlig leder till att de 

hamnar i etiska dilemman då det inte framgår tydligt för biståndshandläggarna vilka 

arbetsuppgifter som ingår i deras yrkesroll. I många fall går de emot lagen för att arbetet skall 

fungera i sin helhet vilket leder till att informanterna hamnar i en ”gråzon”.  

6.5 Konflikter på arbetsplatsen 

Informanterna anser att det även uppträder konflikter mellan olika yrkesgrupper inom själva 

arbetsplatsen, det vill säga arbetsplatskonflikter. Sara menar att en orsak till konflikter inom 

arbetsplatsen är att olika professioner inte alltid förstår varandras arbetsuppgifter och många 

gånger har olika åsikter. Om detta påstående säger hon följande;  

”dels kan det vara brist på information men även att man inte har förståelse för varandras 

roller, till exempel om jag har ett samarbete med en sjuksköterska och vi har olika åsikter, så 

måste man ju ändå på något vis kunna förstå varandra” (Sara). 

Frida uttrycker sig på ett annat sätt om de konflikter som uppstår inom arbetsplatsen och 

betonar vikten av samarbete. Om det säger Frida följande; 

”vi har haft en kultur att den typ ska hyschas ner, att det inte liksom ska talas rätt ut, så 

känner jag i alla fall. Ibland handlar det om en personkemi. Jag tycker att samarbete och det 

goda samtalet är jätteviktigt i jobbet. Allas professioner är viktiga, liksom viktigt att ringa in 

vad alla tycker, alla har ju olika perspektiv, så att man får med allting” (Frida), 

och tillägger att ”vi har ju inte alls den medicinska kompetensen. Jag brukar då betona att jag 

inte är medicinsk kunnig. Där så försöker jag ta hjälp ifrån våran hälsocontroller eller 

hälsovårdskoordinator” (Frida). 
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Informanterna tycker som framgår, att det är viktigt att samarbetet mellan olika aktörer ska 

fungera även om man många gånger har olika uppfattningar. I arbetet som 

biståndshandläggare ingår även enligt Lindelöf & Rönnbäck att man har en god förmåga att 

kunna samarbeta med olika professioner som sjukvårdspersonal, läkare, andra myndigheter 

såsom till exempel Arbetsförmedlingen med flera (Lindelöf & Rönnbäck 2004). Indirekt 

framkommer samtalets betydelse, vilket jag återkommer om det i ett senare avsnitt. 

6.6 Hantering av motsägande krav 

Att kunna prioritera som handläggare mellan att följa alla regler som finns inom 

verksamheten och hinna med allt det viktiga och kunna överleva trots att man inte lyckats 

fylla alla krav, hanterar informanterna i denna studie det på något olika sätt. Ett 

förhållningssätt är att förlita sig på att man har gjort så gott man kan, vilket Kristina ger 

uttryck för här nedan. Om det säger hon såhär; 

”trots att man inte lyckas fylla alla krav på att göra och känna sig nöjd när man går hem fast 

man inte gjort allting som man tänkt sig. Jag hanterar det på så sätt att jag tänker att jag inte 

kan göra mera jobb, att jag gör så gott jag kan, så får man känna sig nöjd med det man har 

gjort” (Kristina). 

Det Anna menar är att man inte skall ta det personligt när någonting inom verksamheten 

inträffar. Såhär säger hon om det;  

”inte ta det personlig och försöka se helheten är viktigt. Jag tycker sällan att det är jobbigt på 

det viset, det har jag kunnat tycka mer förut när jag var ny i arbetet, men jag har nog skaffat 

mig verktyg för och kunna hantera det på bra sätt. Jag lämnar jobbet när jag går hem, så det 

tror jag nog är viktigt också” (Anna). 

Sara betonar istället regelsystemet och den kompetens som finns inom organisationen, och 

tillägger att;  

”kraven hanterar jag i första hand genom att följa verksamhetens regler för handläggning. 

Sedan tror jag på den kollektiva kompetensen som finns i vår organisation. Jag tror att man 

måste befinna sig i en stabil organisation som ger klartecken uppifrån och ner för att hantera 

krav” (Sara). 

Hur informanterna ser på sin kompetens samt kompetensutveckling behandlas i nästa avsnitt. 

6.7 Kompetens och kompetensutveckling 

Informanterna anser att det är viktigt med kompetens inom yrket. Faktorer som tas upp är 

följande, att ha kunskap om åldrande, medicin, social kompetens samt sätta sig in i brukarens 

situation. Sara menar att idag krävs det utbildning och erfarenhet och anser att utöver den 

formella kompetensen, som är den utbildning man har så är den informella kompetensen 

också ett viktigt inslag i kompetensutvecklingen och säger följande: 

”för mig innebär kompetens förmåga att utföra uppgifter genom att tillämpa mig av de 

kunskaper jag har. Jag försöker använda mig av de kunskaper jag har, men kan samtidigt 

påpeka att jag utvecklas mer för varje dag, och har förstått att man aldrig är fullärd, särskilt 

inom mitt yrke, utan att jag lär mig något nytt för varje dag” (Sara). 
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Carin menar att kompetens kan innebära myndighetsutövning. Social kompetens är en annan 

form av kompetens som hon nämner. Om detta framhåller hon följande; 

”det finns ju många sorters kompetens, finns ju en kompetens om vad man kan om 

myndighetsutövning, hur en förvaltning fungerar och vilka regler som styr och sen har vi ju 

en annan kompetens som ingår i det här jobbet, social kompetens, att man kan bemöta folk på 

ett bra sätt och ibland måste man ta väldigt svåra samtal också och där känner jag väl att 

man skulle behöva råd och så kanske. Att man är inkännande, försöker sätta sig in i andras 

situation, kunskap om åldrande, medicin men även de stöd som de äldre behöver” (Carin). 

Anna anser att kompetens innebär att man möter klienten eller brukaren på den nivå där han 

eller hon befinner sig och säger vidare följande på frågan:  

”jag försöker sätta mig in i den personens situation för att bättre kunna förstå och hjälpa den 

på bästa sätt och utifrån deras problem och sen att kunna använda min kompetens och 

kunskaper till att hjälpa klienten på ett bra sätt” (Anna). 

Vad gäller kompetensutveckling poängterar informanterna att de skulle vilja ha mer kunskap 

om samtalsmetodik. Om detta säger Frida såhär;  

”men om jag fick bestämma skulle jag satsa mer på samtal med människor i olika form, det 

skulle jag vilja, för det är en utav mina styrkor och det skulle va kul att vidare utveckla den 

delen i ens jobb” (Frida). 

Carin säger däremot såhär om det; ”jag skulle vilja ha mer samtalsmetodik när det gäller 

samtal med anhöriga och så” (Carin). 

Även Anna poängterar att det är viktigt med samtalsmetodik, då alla människor använder sig 

av olika samtalsstilar i olika sammanhang. Om detta säger Anna följande;  

”det är en stor del av vårt jobb, att kommunicera med andra människor då är det viktigt att 

veta på vilket sätt man kommunicerar” (Anna). 

Informanterna menar alltså att de skulle vilja ha mer samtalsmetodik inom verksamheten. 

Informanterna menar att de skulle vilja ha mer kunskaper om hur man för samtal med 

anhöriga och samtal med människor i olika situationer. Börjesson betonar också att viktiga 

delar inom yrket som biståndshandläggare är att man har kunskap om åldrande samt kunskap 

om medicin. Han understryker att handläggarna även behöver kunskap inom samtalsmetodik 

(Börjesson 2006). 

En stor vikt läggs på bemötandet som informanterna här talar om.  Även om man får agera 

utifrån olika givna roller som biståndshandläggare, så för de ett gott bemötande till de 

människor som de har kontakt med. Av detta förstår man att samtalsmetodik är en viktig del 

inom yrket som handläggare och ett moment i utbildningen som det borde läggas större vikt 

vid. 
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7.SAMMANFATTANDE DISKUSSION OCH 

SLUTSATSER 

Syftet med denna uppsats var att få ett perspektiv på hur biståndshandläggarna ser på sin roll 

samt på sitt arbete. De frågeställningar som jag behandlar i min studie är bland andra: ”Hur 

ser biståndshandläggare på sin yrkesroll?”, ”Upplever biståndshandläggare rollkonflikter i 

sin yrkesroll? Om det förekommer rollkonflikter, hur hanterar de dessa?” och ” Vad anser 

biståndshandläggarna sina huvudsakliga arbetsuppgifter bestå av? 

Flera av de resultat som jag har kommit fram till visar inte på något nytt i jämförelse med 

tidigare studier, vilket innebär att jag självkritiskt kan konstatera att jag inte gått tillräckligt 

djupt när jag ställde frågorna under intervjusituationen. De resultat som jag erhållit och som 

jag främst vill framhålla, eftersom de inte framkommit så tydligt i tidigare studier, är 

biståndshandläggarnas önskemål om utbildning i samtalsmetodik, att de ibland upplever 

konflikter med andra yrkesgrupper på arbetsplatsen, och att de i vissa fall befinner sig i en 

gråzon, vilket jag återkommer till nedan. 

En utgångspunkt för min analys är att informanterna kan ses som gräsrotsbyråkrater genom att 

de har direktkontakt med klienten och befinner sig i en underordnad position i förhållande till 

den politiska och administrativa ledningen. Däremot visar resultaten att det mera är oklart om 

de har möjligheter att göra egna bedömningar om arbetets utförande, vilket brukar tillskrivas 

gräsrotsbyråkrater. 

Det som jag har funnit i mina resultat är att biståndshandläggarna uttalar sig relativt likartat 

om hur de ser på sig själva som myndighetsutövare. Faktorer som nämns är att de inom sitt 

yrke som myndighetsutövare bedömer, utreder, tar emot ansökningar samt beslutar kring den 

enskildes ansökningar. Informanterna menar samtidigt att positionen som handläggare 

egentligen innebär att de har ett flertal roller med förväntningar från olika håll. Därigenom 

upplever de motsättningar inom yrkesrollen som kan leda till en korstryckssituation och 

konflikter.  

I många fall påpekar informanterna om att de har en komplex roll och känner sig pressade av 

dels de enskildas krav, dels av kraven i sin egen organisation, dels även kommunen. 

Konsekvensen av detta medför att informanterna får det svårt att nå upp till kraven som 

uppstår från olika håll och blir därav begränsade i sin verksamhet.  

I studien framkommer det även att informanternas handlingsutrymme begränsas av faktorer 

såsom strängare lagstiftning, hårdare kontroll av chefer, påtryckningar från politiker och 

media samt allmänhet. En typ av konflikt som Krigsman här nämner uppstår när handläggare 

inte kan förena den rättsliga delen med organisationens regler. Detta i sin tur skapar svårighet 

för handläggaren att skapa balans mellan klientens behov samt ledningens mål (Krigsman 

2008). 

Något intressant att nämna här, som jag kom fram i mina resultat utifrån informanternas svar 

är att det uppstår situationer som inte är alltid så lätta att hantera för informanterna. En sådan 

situation uppstår då biståndshandläggarna går emot lagen genom att ansökan tas emot från 

anhöriga och inte från den enskilde, eftersom de inte alltid i tid kan se till att ordna god man 

eller fullmakt. De tar alltså denna genväg för att få arbetet i sin helhet att fungera, vilket leder 

till att de alltså ger sig en viss handlingsfrihet i just denna situation. Samtidigt utgör detta 

handlande ett etiskt problem (Dunér & Nordström 2006). 
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Henriksen & Vetlesen hävdar att etiska problem är problem som är förbundna med att vi 

försöker komma fram till varför det är rätt att handla på ett visst sätt eller hur vi skall handla. 

Dessa frågor är i sin tur oftast knutna till frågor såsom ” Vad är gott och ont?” ”Vad är rätt 

och fel?” Det är när vi inte har ett svar på frågan som det klassas som ett etiskt dilemma, som 

kännetecknas av att vi inte har någon klar eller självklar lösning, och därmed blir det dilemma 

för oss (Henriksen & Vetlesen 2001).  Ett sätt att lösa en del av de etiska dilemman som 

informanterna hamnar i kan vara att tydliggöra deras yrkesroll som biståndshandläggare, 

vilket även Larsson & Larsson poängterar. Ett annat förslag kan vara att det ges mer utrymme 

för biståndshandläggarnas uppfattning (Larsson & Larsson 2009). 

Många gånger är det också ett problem att få till en fungerande samarbete med olika aktörer, 

inte sällan beroende på andra myndigheters lagstiftning och mål inte överensstämmer med 

socialtjänsten. Politikerna är inte alltid insatta i ärendet som medför att det uppstår en 

diskussion om vilken organisation som ska ha huvudansvaret för att den enskildes problem 

ska tillgodoses.   

Det allra viktigaste här är att det är den enskildes behov som skall styra insatserna. Krigsman 

menar att man bör visa att biståndshandläggarna är en professionell yrkeskår med erfarenhet 

och kompetens. Detta innebär att det bör ske ett bättre samarbete mellan politiker och 

handläggare sinsemellan (Krigsman 2008). 

En annan iakttagelse som jag har funnit utifrån vad mina informanter berättat är att förutom 

att det uppträder rollkonflikter inom yrket som handläggare, uppstår även konflikter inom 

själva arbetsplatsen. Därför menar informanterna att det är av stor vikt att det förekommer ett 

gott samarbete mellan olika aktörer även om de många gånger tycker olika.  

Detta kan sammankopplas med en annan viktig iakttagelse, nämligen att informanterna önskar 

ha mer samtalsmetodik inom sitt yrke, vilket även Börjesson betonar som en viktig del inom 

yrket som handläggare. Informanterna menar att samtalsmetodik är viktigt eftersom de inom 

sitt yrke kommer kontakt med andra människor, inte bara andra yrkespositioner, utan även 

olika äldre och deras anhöriga. Därför blir det viktigt hur de ska bemöta andra människor 

(Börjesson 2006). 

Via en bra kommunikation mellan handläggare och brukare skapar man ett tryggt möte. Enligt 

Henriksson är samtal ett dominerande inslag för handläggaren i dennes arbete och kan vara av 

olika karaktär.  

Olika typer av samtal kräver därför olika kompetens och därmed olika tekniker till exempel, 

stödjande, intervjuande, insiktsskapande samtalsmetodik och informerande (Krigsman 2008). 

Handläggarna kommer dagligen kontakt med sina brukare därför är det av stor vikt att de 

dessutom behöver kunna samtala med grupper, enskilda individer och med informella samt 

formella nätverk. Biståndshandläggare med den makt de besitter ska ändå försöka föra ett 

samtal med tydlig information för att kunna ge brukaren inflytande och göra denne delaktig 

under samtalets gång. Varje enskild individ är unik och är olika vilket innebär att samtalet bör 

anpassas till individen och den situation som vederbörande finner sig i. 
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BILAGA 1 

INTERVJUGUIDE 

 

Bakgrundsfrågor 

 

 Ålder? 

 Vilken utbildning har du? 

 Vad har du för funktion inom ditt yrke? 

 Hur länge har du arbetat som biståndshandläggare? 

 Vad fick dig just att vilja börja arbeta som biståndshandläggare? 

Huvudfrågor 

 Rollen som biståndshandläggare vad innefattar den enligt dig? 

 Vad innebär det för dig att vara en biståndshandläggare? 

 Vad anser du om dig själv som myndighetsutövare? 

 Upplever du att ditt synsätt på din yrkesroll har förändrats från när du började arbeta som 

biståndshandläggare? 

 

 Vad innebär kompetens för dig och hur tillämpar du den inom ditt yrke? 

 Anser du att den kompetens som du har får komma till nytta inom ditt yrke? 

 Vad anser du vara viktigast inom ditt yrke, formell/ informell kompetens, i så fall varför? 

 Finns det något som kan påverka kompetensutvecklingen inom ditt yrke, vad skulle det i så 

fall vara? 

 

 Vilka arbetsuppgifter anser du som de mest huvudsakliga inom ditt yrke? 

 Tycker du att dina arbetsuppgifter ser annorlunda ut idag jämfört med när du började arbeta 

och på vilket sätt då? 

 Vad anser du är mest krävande i ditt arbete och hur hanterar du de kraven? 

 

 Anser du att det förekommer rollkonflikter på arbetsplatsen? 

 Hur ventilerar man dessa rollkonflikter som biståndshandläggare? 

 Upplever du att det finns en konflikt i din roll som handläggare, i så fall på vilket sätt? 
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BILAGA 2 

 

 

Srea Karim  

Uppsala Universitet 

Sociologiska institutionen 

 

INFORMATIONSBREV 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Srea Karim och jag läser nu mitt sista år på Sociala omsorgsprogrammet, med 

inriktning äldre och funktionshindrade, vid Uppsala universitet. För närvarande skriver jag 

mitt examensarbete inriktat på äldre och funktionshindrade. Inom ramen för detta kommer jag 

att genomföra en studie med fokus på biståndshandläggarens roll samt arbete. 

I studien som jag kommer att genomföra planerar jag att undersöka hur biståndshandläggarna 

ser på sin yrkesroll, vad handläggarna ser som sina huvudsakliga arbetsuppgifter och vilken 

kompetens som behövs inom yrket. Dessutom planerar jag att undersöka huruvida 

handläggarna upplever en rollkonflikt inom yrket och hur man i så fall går tillväga för att 

hantera denna konflikt. 

Till min studie söker jag därför efter informanter som är villiga att ställa upp och delta i en 

intervju. Ditt deltagande skulle vara av stort värde för min studie. Jag kommer att använda 

mig av en bandspelare i syfte att underlätta arbetet.  

Informationen som ni delger under intervjuns gång kommer att behandlas konfidentiellt, 

vilket innebär att dina personliga åsikter och den information som ges under intervjun har 

endast jag tillgång till. Deltagandet är helt frivilligt och ni får när som helst under intervjuns 

gång avbryta deltagandet samt att deltagandet . 

Tack på 

förhand! 
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