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Abstract 
The purpose of this study was to contribute to knowledge about how care-managers within the 

City of Stockholm’s eldercare interpret the concept of reasonable standard of living and 

experience their discretion when assessing the need for every-day purchases. Eight care-

managers were interviewed from two different city district administrations and the responses 

were analyzed through thematic content analysis. The informants felt that the concept of 

reasonable standard of living can be vague and that gray zones may arise when assessing the 

various needs for every-day purchases. The participants stated that the municipal guidelines 

play a critical role in giving them guidance during the assessment process, but they also felt 

limited by the guidelines and they experienced that their discretion is minimal. 
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Sammanfattning 

Studiens syfte var att bidra till kunskap om hur biståndshandläggare inom Stockholms stads 

äldreomsorg tolkar begreppet skälig levnadsnivå och upplever sitt handlingsutrymme vid 

bedömning av behov av inköp. Åtta biståndshandläggare intervjuades från två olika 

stadsdelsförvaltningar och svaren analyserades genom tematisk innehållsanalys. 

Informanterna upplevde att begreppet skälig levnadsnivå kan vara diffust och att det kan 

uppkomma gråzoner vid bedömning av behovsområdet inköp. Tillfrågade 

biståndshandläggare framhöll att de kommunala riktlinjerna fyller en viktig roll och att de får 

vägledning under handläggningsprocessen samtidigt som de kände sig bundna och upplevde 

att deras handlingsutrymme är minimalt.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inom Socialtjänsten finns olika målgrupper, däribland målgruppen äldre, som omfattar 

personer över 65 år. När vi tittar på bistånd för äldre inom ramen för Socialtjänstlagen erbjuds 

olika insatser, däribland insatsen inköp. Insatserna kategoriseras inom områdena 

omvårdnadsinsatser, såsom hjälp med hygien eller dusch, samt serviceinsatser, där bland 

annat inköp och städning ingår. Med inköp avses exempelvis handling av dagliga varor såsom 

livsmedel, tobak och alkohol. Syftet med inköp, är att hjälpa äldre personer som själva inte 

klarar av att planera och handla dagliga varor. Exempel på detta kan vara kläder och/eller skor 

(Äldreförvaltningen, 2017).  

Insatsen inköp tycks vara en relativt enkel insats där den hjälpsökande behöver stöd med att 

handla. Men hur kan behov av inköp bland äldre personer te sig? Behoven kan ta sig olika 

uttryck och kan skilja sig åt beroende på exempelvis kulturella, religiösa och medicinska 

särdrag. När en äldre person har behov av stöd med inköp ansöker hen hos kommunens 

äldreomsorg. En biståndshandläggare, det vill säga en tjänsteman som är anställd inom 

kommunens äldreomsorg och vars uppdrag är att utreda hjälpsökandes rätt till bistånd, 

kommer sedan att ta vid och handlägga ansökan samt avgöra huruvida kommunen bär ansvar 

för att tillgodose behovet och i så fall hur insatsen bör utformas. Med bistånd, avses här, 

individuellt inriktade insatser som beslutas med stöd av SoL (Socialtjänstlagen). I 

bedömningen av den hjälpsökandes rätt till bistånd, beaktar handläggaren ifall behovet hos 

den hjälpsökande kan tillgodoses på annat sätt samt ifall behovet anses rymmas inom skälig 

levnadsnivå. Skälig levnadsnivå är ett centralt begrepp inom Socialtjänstlagen och dess 

tillämpning kommer att behandlas inom ramen för vår studie. 

1.2 Skälig levnadsnivå i lagrummet 

Socialtjänsten lyder under Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) som är en målrelaterad ramlag, 

något som innebär att lagen sätter ramarna för verksamheten utan att innehålla detaljerade 

handlingsdirektiv, dvs. vad som ska utföras och hur, eller vad den hjälpsökande kan förvänta 

sig (Fridström Montoya, 2014, s. 53). Sammantaget lämnas en viss frihet för Socialtjänsten, 

som behöver tolka och anpassa den specifika lagen efter kommunens lokala förutsättningar, 

med andra ord ges ett handlingsutrymme av lagstiftaren till de kommunala tjänstemännen.  
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Socialtjänstens ansvar innebär att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem 

tillgodosedda på annat sätt har rätt till insatser av socialnämnden för sin försörjning 

(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Livsföring i övrigt innefattar övrigt 

ekonomiskt bistånd än försörjningsstöd, vård- och behandlingsinsatser samt andra stödinsatser 

(Fridström Montoya, 2014, s. 105). Insatserna ska utformas så att de stärker personens 

möjligheter att leva ett självständigt liv (4 kap. 1 § SoL). Enligt äldreomsorgens värdegrund 

ska omsorgen inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (5 

kap. 4 § SoL). Insatserna till äldre ges vanligen i form av hemtjänst, särskilt boende, 

korttidsboende eller dagverksamhet.  

Skälig levnadsnivå är centralt inom socialt arbete och särskilt inom Socialtjänsten (2001:453). 

Det är ett begrepp som socialarbetare och i synnerhet biståndshandläggare möter i sitt dagliga 

arbete. Dock finns ingen specifik förklaring eller tolkning i lagen som definierar begreppet 

skälig levnadsnivå. I förarbetena till Socialtjänstlagen anges att:  

”Det skulle […] vålla stora svårigheter att i lagtexten närmare söka ange vad 

som skall anses som skälig levnadsnivå. Bl.a. måste detta bedömas med 

utgångspunkt i den tid och de förhållanden under vilka den hjälpbehövande 

lever. Det måste därför överlämnas åt kommunerna att fastställa vilken 

levnadsnivå som skall anses skälig.” (Prop. 1979/80:1. Del A s. 186).  

Med andra ord sägs det att begreppet skälig levnadsnivå inte kan bestämmas eller fastställas 

av lagen då det kan definieras olika beroende på den tid och de förhållanden som de 

behövande lever under. Det är av den anledningen som det överlämnas till kommunerna att 

avgöra vilken levnadsnivå som anses vara skälig.  

Socialstyrelsen (2012) hänvisar, i sin kartläggning av skälig levnadsnivå för ekonomiskt 

bistånd, till förarbetena när det gäller prövning av boendestandard och menar att: 

”...utgångspunkten vid bedömningen av skälig boendestandard är vad en låginkomsttagare på 

orten normalt har möjlighet att kosta på sig jämfört med vad den biståndssökande har för 

faktiska kostnader.” (Prop. 1996/97:124 s. 83 och 169). 

Enligt Socialstyrelsens rapport (2012) har inte begreppet skälig levnadsnivå definierats 

tydligare än så. Dock bygger rätten till ekonomiskt bistånd på en individuell 

behovsbedömning. Bedömningen av den hjälpsökandes behov ska göras utifrån ett 

helhetsperspektiv där man ser till individens och hushållets allmänna omständigheter. Då den 

enskildes livssituation ska stå i centrum för begreppets tillämpning blir det: ”svårt eller till 

och med omöjligt att definiera och precisera begreppet” (Socialstyrelsen, 2012, s. 13). 
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1.3 Lokala riktlinjer 

En majoritet av kommunerna i landet, inklusive Stockholms Stad, har skapat kommunala 

riktlinjer i syfte att underlätta tillämpningen av skälig levnadsnivå i praktiken och att bidra till 

rättssäkra och rättvisa bedömningar. Dessa riktlinjer ämnar hjälpa och vägleda 

biståndshandläggare att kunna fatta beslut om den äldre har rätt till insatsen eller inte, och i 

vilken form insatsen bör utföras. Riktlinjerna för bedömning av behov av inköp inom 

Stockholms Stad är följande:  

Inköp  

Den som inte klarar av att själv göra sina inköp ska kunna få hjälp med detta i form 

av bistånd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Hjälp med inköp av 

dagligvaror förutsätts ske i närmsta livsmedelsbutik med fullgott sortiment alternativt 

via internet, enligt den enskildes önskemål. I insatsen inköp ingår att skriva 

inköpslista samt plocka in och ut ur kylen/frysen/skafferiet om den enskilde inte klarar 

det självständigt.  

I Stockholms stad ska alla som beviljats hjälp med inköp få denna hjälp utförd vid 

minst ett tillfälle per vecka. Det är dock alltid de individuella behoven som avgör om 

det finns skäl att bevilja inköp oftare. Ett sådant skäl kan t.ex. vara att förvaring av 

mat i kyl och frys är begränsade och inte medger matförvaring för en hel vecka eller 

att den enskilde äter flera tillagade måltider i hemmet varje dag och att mängden 

livsmedel som behöver inhandlas därmed är omfattande.  

Hjälp med inköp av matvaror där den enskilde följer med kan beviljas som särskild 

hemtjänstinsats i form av följeslagare.  

Övriga inköp 

Hjälp med andra typer av inköp kan beviljas som särskild insats utifrån den enskildes 

individuella behov. Det kan till exempel handla om att bevilja följeslagare för inköp 

av kläder och skor (Äldreförvaltningen, sid 19, 2017).  

Den ovanstående riktlinjen menar att de äldre som inte själva kan göra sina inköp av dagliga 

varor ska få hjälp med det, förutsatt att det sker i närmsta livsmedelsbutik med fullgott 

sortiment eller via nätet, detta enligt den äldres önskemål. Hjälpen ska ske minst en gång per 

vecka, dock avgör det individuella behovet om fler än en gång ska beviljas. Den äldre kan 

följa med och handla med hemtjänsten om hen vill. ”Övriga inköp” kan beviljas som särskild 

insats, som är andra typer av inköp som anses vara nödvändiga utifrån den äldres behov.  

Våra erfarenheter under den verksamhetsförlagda utbildningen är att dessa riktlinjer ibland 

kan anses vara oklara och inte tillräckligt tydliga för att vägleda på bästa sätt. Vad skulle 

exempelvis gälla om en person har särskilda behov som avviker från normen? Vad gäller vid 

alkohol, tobak och andra beroendeframkallande varor?  
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1.4 Problemformulering och anknytning till det sociala arbetet 

Lindelöf och Rönnbäck (2004, s. 54) skriver i sin avhandling om handläggningsprocessen 

inom äldreomsorgen, att lagstiftaren ämnade låta begreppet skälig levnadsnivå preciseras 

genom lokala riktlinjer samt genom rättspraxis, där prejudicerande domar skulle komma att 

forma lagrummets utveckling. I realiteten, har antalet prejudicerande domar, särskilt inom 

äldreomsorgen varit få (ibid). Preciseringen av begreppet har alltså inte fått tillräckligt stöd av 

rättspraxisutveckling, vilket är problematiskt för tillämpningen av begreppet.  

Med de angivna riktlinjerna för Stockholms stad och insatsen inköp, kan det fortfarande vara 

svårt att definiera och få ett grepp om, exakt vad som ingår i inköp och inte. Det innebär att 

denna insats kan omfatta olika områden, vilket kan göra det svårt för biståndshandläggare att 

avgöra vilka insatser som anses vara skäliga utifrån lagens mening. Dagliga inköp av 

matvaror kan tänkas vara enklare att besluta om, men vad ingår egentligen i övriga inköp? 

Inköp av exempelvis alkohol är också ett av de etiska dilemman som kan tänkas uppkomma 

gällande insatsen inköp. Är det okej att köpa ut alkohol även om man misstänker eller ser ett 

pågående missbruk hos en enskild äldre? Trots det som anges i Socialtjänstlagen (2001:453) 

angående kommunernas ansvar, har Socialstyrelsens etiska råd (Gunnarsson och Karlsson, 

2013) uttalat att det ska visas respekt för den äldres integritet och självbestämmande och detta 

torde även gälla för inköp av alkohol.  

Hur stort handlingsutrymmet egentligen är för att bedöma bistånd, utgör enligt oss, ett 

vetenskapligt problem. Detta då handlingsutrymmet kan vara avgörande för vilken insats 

brukaren beviljas. Mot denna bakgrund har vi valt att fokusera på bedömning av behov av 

inköp inom äldreomsorgen, då detta är ett område som kan avspegla komplexiteten i att 

tillämpa begreppet skälig levnadsnivå i unika situationer. Vi avser kunna ge en inblick i hur 

biståndshandläggare resonerar gällande behov av inköp och förhoppningsvis kunna 

konkretisera hur biståndshandläggare uppfattar och använder sitt handlingsutrymme i 

samband med beslut om inköp.  

Studiens ambition är att belysa hur det från myndighetssidan arbetas med målgruppen äldre 

inom socialt arbete, detta inom äldreomsorgen på Socialtjänsten, Stockholms Stad. Vår 

förhoppning med denna studie är att sprida kunskap om biståndshandläggares perspektiv 

gällande insatsen inköp. Genom att andra biståndshandläggare läser och tar del av denna 

studie hoppas vi att en klarare bild av hur andra kan tänka kring hur man förhåller sig till 
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insatsen inköp. Vår förhoppning med denna studie är att vi kan bidra till att klargöra och 

kartlägga en pusselbit av kunskapsfältet inom det sociala arbetet.  

1.5 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att genom intervjuer undersöka hur begreppet skälig 

levnadsnivå tillämpas vid bedömning av behov av inköp hos äldre som handläggs av 

biståndshandläggare inom Stockholms Stad. Vi vill studera hur biståndshandläggare upplever 

sitt handlingsutrymme kring behov av inköp. Vi vill även studera hur biståndshandläggare 

förhåller sig till Stockholms Stads riktlinjer vid bedömning av behov av inköp för äldre 

personer. Studien ämnar bidra till kunskapsfältet om biståndshandläggares handlingsutrymme 

och hur de själva resonerar kring tillämpning av skälig levnadsnivå inom området inköp för 

äldre. Vi vill också belysa professionella dilemman som kan uppkomma under 

biståndshandläggarnas arbete och som kan ha bäring på det sociala arbetets utformning. 

1.6 Frågeställningar 

• Hur beskriver några biståndshandläggare hur de förhåller sig till begreppet skälig 

levnadsnivå vid bedömning av behov av inköp hos äldre personer? 

• Hur upplever några biståndshandläggare, i egenskap av gräsrotsbyråkrater, sitt 

handlingsutrymme kring behov av inköp i förhållande till lika bedömning?  

• Hur förhåller sig några biståndshandläggare till Stockholms Stads riktlinjer vid 

bedömning av behov av inköp för äldre?  
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2. Tidigare forskning 

2.1 Sökprocess 

För sökningar i EDS (Stockholms universitetsbibliotek) använde vi oss främst av begreppen: 

”skälig levnadsnivå”, ”äldre”, ”inköp”, ”biståndshandläggare/biståndshandläggning”, 

”äldreomsorg”. Vi sökte även i engelska databaser såsom ProQuest och använde då 

begreppen: ”elder care”, ”social work: reasonable standards of living”. Träffarna vi fick 

behandlar till största del den svenska äldreomsorgen, vilket delvis beror på att vi hittade 

relativt få internationella forskningskällor som avspeglar frågeställningen samt även att 

begreppet skälig levnadsnivå och dess tillämpning främst avser den svenska välfärden.  

 

När vi initialt sökte på ”inköp/everyday purchases” fick vi få träffar och därför breddade vi 

sökningen och vi utgick inte från den specifika insatsen utan fältet 

”biståndshandläggning/bistånd” och ”brukargruppen: äldre”. I nästa skede gick vi igenom de 

uppkomna träffarna för att fokusera på den specifika insatsen samt begreppet ”skälig 

levnadsnivå”. 

 

Begreppet skälig levnadsnivå och dess tillämpning i biståndshandläggares yrkesutövning är 

ett tema som förekommer och behandlas relativt flitigt i det forskningsmaterial vi hittat. Dock 

noterade vi att forskningen just kring behov av inköp och den specifika insatsen är begränsad i 

antal källor. Detta gäller även för kopplingen mellan skälig levnadsnivå och bedömning av 

behov av inköp samt även hur biståndshandläggares handlingsutrymme påverkas.  

2.2 Skälig levnadsnivå 

Bakgrunden som gav upphov till idéen om studiens frågeställning är att begreppet skälig 

levnadsnivå är svårtolkat och till viss del diffust i hur det ska tillämpas i varje enskild 

behovsprövning inom biståndshandläggning. Vad betyder egentligen ”skälig levnadsnivå”? 

Efter genomgång av tidigare forskning kan konstateras att det råder samsyn kring att 

begreppet ”skälig levnadsnivå” saknar en tydlig och allomfattande definition (Wolmesjö, 

2014, sid 35). Svensson (2000, s. 87) menar å andra sidan att det skulle leda till svårigheter 

ifall lagtexten närmare angav vad som bör ingå i skälig levnadsnivå då detta bör bedömas 
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utifrån den tid och de omständigheter som gäller för varje klient. Det är istället upp till varje 

kommun att besluta vad som är skäligt.  

Szebehely och Trydegård (2014, s. 104) framhåller att skälig levnadsnivå inom äldreomsorg 

är svårt och kanske rentav omöjligt att definiera på nationell nivå, vilket leder till att 

begreppet lämnas öppet från olika tolkningar över tid och mellan olika kommuner. Stranz och 

Wiklund (2012) hävdar i sin studie om ensamstående mödrar som socialbidragstagare, att det 

lösa sätt på vilket skälig levnadsnivå definierats av lagstiftaren, där begreppet jämställs med 

vad en låginkomsttagare på orten kan väntas kunna kosta på sig, innebär att ”ett 

definitionsproblem hanterats med hjälp av ett annat” (Stranz & Wiklund, 2012, s. 75). I sin 

artikel om skälig levnadsnivå för socialbidragstagare, ger Hjort (2010) förklaringen att, 

lagstiftarens ambition med riksnormen för skälig levnadsnivå för socialbidragstagare, var att 

det skulle utgöra ett minimum (ett golv) men att kommunerna tycks ha tolkat normen som 

tillräcklig för skälig levnadsnivå (ett tak). Detta har fått legitimera en restriktiv hållning (ibid). 

Begreppet skälig levnadsnivå blir ännu vagare när man rör sig bortom försörjningsstöd och 

kommer in på vad som anses skäligt inom området livsföring i övrigt, där exempelvis insatser 

för äldre personer ryms (Szebehely & Trydegård, 2014, s. 107). Lindelöf och Rönnbäck 

(2004, s. 53–54) förklarar begreppets vaghet som en medveten taktik från lagstiftarens sida, 

då Socialtjänstlagen är tänkt att appliceras utifrån individens unika situation och rådande 

förutsättningar. Lagstiftaren hänvisar vidare till kommunernas socialtjänst med deras 

inneboende professionella kunskap, som den part som är bäst lämpad att kunna bedöma 

biståndsbehov och lämplig insats. För den hjälpsökande är det av stor vikt att 

Socialtjänstlagen tillser rättigheten att överklaga beslut. Lagstiftaren hoppades därigenom, 

enligt Lindelöf och Rönnbäck (2004, s. 53–54), att praxis skulle komma att utvecklas löpande 

och att rättstillämpningen nationellt skulle bli alltmer enhetlig. Dock kan konstateras att det 

förekommer få avslagsbeslut inom äldreomsorg, särskilt för hjälp i hemmet, och att 

utvecklingen av rättspraxis därav inte blivit som önskat.  

En formulering som ringar in området kan finnas i ett uttalande i propositionen med förslag 

till Socialhjälpslag (Prop. 1955:177): ”Givetvis bör hjälpen inte utmätas så snålt att 

vederbörande nätt och jämnt hålles över svältgränsen, men å andra sidan bör hjälpen inte 

heller vara så frikostig, att hjälptagaren beredes en högre levnadsstandard än den, på vilken 

fullt självförsörjande medborgare i små ekonomiska omständigheter lever.” (Svensson, 2000, 

s. 84). Svensson (2000) framhåller dock att detta är en formulering från 1950-talet där de 
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sociala förhållandena var annorlunda än dagens och att det inte är självklart att detta striktare 

synsätt är helt applicerbart på rådande samhällsklimat.  

2.3 Lokala riktlinjer 

Just på grund av att begreppet ”skälig levnadsnivå” inte detaljeras inom lagrummet lämnas 

utrymme för den kommunala äldreomsorgen att tolka och specificera begreppets tillämpning. 

Varför har det uppkommit så många olika lokala riktlinjer som specificerar hur skälig 

levnadsnivå ska omsättas i praktiken? I Lindelöf och Rönnbäck (2007, s. 67) lyfts en 

förklaring till detta som bygger på att lagstiftarna överlämnade till framtida rättspraxis och 

kommunal precisering att vidare definiera och specificera begreppet. Men, som tidigare 

nämnts, har antalet prejudicerande domar varit få inom området hemtjänst och detta har, 

enligt Lindelöf och Rönnbäck (2007), bidragit till att den kommunala preciseringen av skälig 

levnadsnivå har fått en mer omfattande roll än vad som var tänkt kring behovsbedömning och 

beslutsfattande inom äldreomsorgen. En annan bidragande faktor till det relativt låga antalet 

prejudicerande domar inom fältet är, enligt Socialstyrelsen (2013), att handläggningstiden ofta 

tar flera år vilket kan leda till att den hjälpsökande hinner avlida eller att hens livssituation 

och behov förändras radikalt och målet således fall avskrivs. Gunnarsson och Karlsson (2013) 

framhåller att lagrummet utgör en utgångspunkt för biståndsarbetet som sedan preciseras och 

regleras på organisatorisk nivå inom kommunerna, genom de kommunala riktlinjerna. Det är, 

enligt Bergmark (1998, s. 106 - 107), ett samspel mellan kommunala politiska beslut, centrala 

riktlinjer och även rättspraxis, när sådan finns att tillgå, som i realiteten bestämmer vilka 

behov som samhället ska ansvara för och vilka nivåer som ska anses vara skäliga. 

En annan drivande faktor, enligt Dunér och Nordström (2005), till att lokala riktlinjer tas fram 

är att de kan tänkas underlätta en likartad bedömning av liknande ärenden som bidrar till en 

mer rättvis behandling. Likaså kan kommunala riktlinjer bidra till att man lättare kan 

budgetera och styra fördelning av de resurser som finns tillgängliga för den kommunala 

äldreomsorgen (Dunér & Nordström, 2005). 

Om de lokala riktlinjernas prägling av biståndsbedömning i praktiken, skriver Norman och 

Schön (2005), att riktlinjerna till och med kan komma att vara överordnade lagarna i 

biståndsbedömningen. I fall där riktlinjer och lagstiftning står i kontrast till varandra, menar 

alltså Norman och Schön (2005) att riktlinjerna kan få företräde, vid behovsbedömning och 

beslutsfattande. Här sätts alltså rättssäkerheten ur spel och riktlinjerna får råda över lagen. I 

Kjellbom (2009, s. 160) framhålls att det är nödvändigt för tjänstemän såsom 
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biståndshandläggare att ha tillgång till enklare sammanställningar av komplexa regelverk. 

Samtidigt måste biståndshandläggare kunna göra skillnad på vad som utgör en rättskälla, som 

lagar, förordningar och föreskrifter, eller inte, dvs. allmänna och lokala riktlinjer. Den första 

kategorin är bindande och generellt gällande medan den sistnämnda rymmer allmänna 

rekommendationer för hur en rättskälla kan omsättas i praktiken och är inte direkt bindande. 

Ett tillägg här är Wolmesjös (2014) analys där hon framhåller ett samband mellan en 

biståndshandläggares yrkeserfarenhet och hens bundenhet till kommunala riktlinjer, en 

bundenhet som anses minska i takt med större yrkeserfarenhet. 

2.4 Biståndshandläggares yrkesroll och handlingsutrymme 
 

Biståndshandläggare beskrivs i Gunnarsson och Karlsson (2017) som gräsrots- eller 

frontlinjebyråkrater. Denna liknelse utgår från att biståndshandläggare i sin yrkesutövning 

kommer nära brukarens privata situation samtidigt som de är ålagda att omsätta diffusa lagar 

och riktlinjer till specifika insatser som har stor bäring på brukarens privata situation. En 

biståndshandläggare besitter ett visst handlingsutrymme i sina arbetsuppgifter och förväntas 

göra egna bedömningar i individuella biståndsprövningar (ibid.). Huruvida ett behov kan 

tillgodoses på annat sätt eller om det inte faller under skälig levnadsnivå är de enda två 

kriterier som enligt Socialtjänstlagen formellt sätt begränsar handlingsfriheten (Lindelöf & 

Rönnbäck, 2004, s. 183). Samtidigt framhåller Lindelöf och Rönnbäck (2004) att en 

lagstiftning som initialt var tänkt att ge stort handlingsutrymme åt professionella handläggare 

i praktiken har resulterat i det diametralt omvända. Socialtjänstlagen är bred och inriktad på 

mål istället för att ge precisa riktlinjer till hur verksamheten ska bedrivas, detta menar 

Lindelöf och Rönnbäck, komplicerar handläggarnas yrkesutövning. 

Norman (2010) beskriver att biståndshandläggare inom äldreomsorgen bland annat innehar en 

grindsvaktsfunktion inom sin yrkesroll där de är ålagda att fatta beslut om vem som 

kvalificerar sig till att ta del av äldreomsorgens insatser. Denna funktion blir enligt Norman 

(2010) svårförenlig med övriga sidor av yrkesrollen nämligen egenskapen av socialarbetare, 

administratörer och informatörer. 

Tre olika skikt som tillsammans skapar en frontlinjebyråkrats handlingsutrymme, preciseras 

av Dunér och Nordström (2005):  

1. Lagar, regler och verksamhetsmål är ofta diffusa, vilket ställer krav på byråkratens 

egen förmåga att tolka och tillämpa dessa i praktiken.  
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2. Varje brukare är en unik individ med egna behov och särdrag, tjänstemannen måste 

alltså kunna beakta den unika individen samtidigt som det finns en reglering att ta 

hänsyn till.  

3. Rådande omständigheter skapar de ramar och det handlingsutrymme som byråkraten 

behöver för att uppfylla sitt uppdrag efter eget godtycke eller val. 

 

Det framgår i Gunnarsson och Karlsson (2017) att de kommunala riktlinjerna som tydligt 

dikterar omfattning för olika insatser, såsom inköp, också bidrar till att biståndshandläggares 

eget handlingsutrymme krymper. Även i artikeln av Evans och Harris (2004) lyfts två 

perspektiv om sambandet mellan handlingsutrymme och riktlinjer; enligt det första så är det 

först när gräsrotsbyråkraten tolkar rättskällor och riktlinjer som organisationens policy skapas, 

medan det andra perspektivet framhåller att handlingsutrymmet begränsas av rättskällor och 

riktlinjer samt organisationens styrning. Samtidigt varier handlingsutrymmet och är beroende 

av ekonomi och situation, enligt Evans och Harris (2004). Blomberg (2004) beskriver i sin 

avhandling de kontrollmekanismer som ledningen använder sig av för att förmå 

biståndshandläggare att handla utefter rådande begränsade ekonomiska medel, exempelvis 

standardiseras hjälpinsatserna och förutbestämda regler får diktera hur biståndet ska utformas.  

En annan diskussion som framkommer i Gunnarsson och Karlsson (2017) är den om 

insatsbedömning kontra behovsbedömning. Realiteten beskrivs som att biståndshandläggare 

idag till stor del utgår ifrån de insatser som finns att tillgå utifrån lagar och kommunala 

direktiv och sedan utifrån det, försöker passa in de äldre brukarnas behov. Vidare utvecklar 

Lindelöf och Rönnbäck (2007, s. 108) att de kommunala insatserna som erbjuds inom 

äldreomsorgen beskrivs i form av en insatskatalog. Om ett behov inte anses falla inom ramen 

för detta utbud, kan det leda till att den enskilde inte klassificeras som klient. Gunnarsson och 

Karlsson (2017) menar att man gör en förenkling i att beskriva och behandla gruppen äldre 

som en mer homogen grupp än vad den är i realiteten. Yrkesrollen kräver att 

biståndshandläggare kan utgå ifrån generella direktiv samtidigt som hen gör unika 

behovsprövningar för varje brukare, vilket kräver ”både improvisationsförmåga och sunt 

förnuft”, (Gunnarsson & Karlsson, 2017, sid. 53). Gunnarsson och Karlsson (2013) menar 

också att mer komplicerade ärenden kan leda till att brukarens behov behöver anpassas efter 

insatserna som äldreomsorgen har till buds, istället för tvärtom. 

Gräsrotsbyråkrater inom svensk äldreomsorg har utvecklat olika tekniker för att kunna fatta 

biståndsbeslut i en kontext som präglas av motsägelsefulla förutsättningar och krav som sätter 
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ramarna för deras handlingsutrymme, enligt Dunér och Nordström (2006). I beslutsprocessen 

balanserar de budgetära begränsningar och organisatoriska krav mot brukarnas, och ibland de 

anhörigas krav och önskemål. Vidare menar Dunér och Nordström (2006) att svenska 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen har ett relativt stort handlingsutrymme som de inte 

till fullo använder. Istället låter de sig kontrolleras av organisatoriska och administrativa 

riktlinjer i beslutsprocessen och de använder sin avsiktliga makt (intentional power) när de 

manipulerar beslutsprocessen i en riktning som gynnar organisationen, samtidigt som de 

använder sin kunskap om legala och organisatoriska riktlinjer för att påverka och förmå de 

äldre klienterna att anpassa sig efter tillgängliga insatser. Lindelöf och Rönnbäck (2004, s. 

187) tar resonemanget längre och hävdar att dagens handläggare saknar den integritet och 

kunskapsgrund som krävs för tillräcklig autonomi till att utnyttja den handlingsfrihet 

yrkeskåren besitter. Yrkeskåren bidrar till att upprätthålla rådande norm- och 

legitimeringssystem som styr fördelning av bistånd till äldre istället för att ta ställning för 

äldre hjälpsökande. Lojaliteten till organisationen går före lydnaden inför lagen, enligt 

Lindelöf och Rönnbäck (2004). Hjort (2010) menar att socialarbetare som arbetar med 

socialbidrag utsätts för påtryckningar från ledningen där det anses vara god handläggning att 

vara restriktiv och försiktig i sina bedömningar av ansökningar över skälig levnadsnivå. 

2.5 Varför just behov av inköp? 

Vår studie är fokuserad på behov av inköp hos brukare av kommunal äldreomsorg då det är 

ett område som avspeglar komplexiteten av att tillämpa en ofta generell och diffus lagstiftning 

på specifika och unika behov. När det kommer till bedömningen av behov av inköp kan detta 

ta sig olika uttryck. Vilka varor är skäliga att inhandla? Vilka affärer ska ingå? Hur stort 

avstånd till en viss butik är skäligt? Ingår inhandling av exempelvis alkohol och tobak? 

(Gunnarsson & Karlsson, 2013). 

I en rapport från Socialstyrelsen (2003) framgår att en restriktiv hållning har spridit sig under 

tidsperioden 1997–2003, vad gäller möjligheten att få hjälp med grundläggande insatser 

såsom inköp av dagligvaror. Under samma period har det blivit regel snarare än undantag att 

pröva ifall behov kan tillgodoses på annat sätt, exempelvis av anhöriga eller närstående. 

Vidare framgår i samma rapport att var fjärde förvaltning, som ingick i det statistiska 

underlaget, även utreder ifall anhörig eller närstående utanför hushållet kan utföra inköp för 

den hjälpsökandes räkning. Rapportens resultat påskiner att det har skett en kvantitativ och 

kvalitativ försämring av den offentliga äldreomsorgen gällande inköp av dagligvaror. 65 
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procent av tillfrågade förvaltningar anger att hjälpsökande beviljas hjälp med inköp en gång 

per vecka (ensamstående personer) och en fjärdedel uppger frekvensen två gånger per vecka. 

Tillfrågade biståndshandläggare uppger vidare att inköp enbart görs vid en utvald affär som 

dessutom är den närmsta. 

Att bedöma hur behov av inköp ska tillgodoses utifrån brukarnas individuella behov låter 

ibland enklare än vad det är i praktiken. Det kan vara bra att försöka ha i åtanke hur komplexa 

och varierande olika människors behov är även om det handlar om basala behov såsom 

dagligvaruinköp. Hur van är man vid att ofta äta färskt animaliskt protein såsom kött och fisk? 

Är man vegetarian och behöver man ofta få i sig bönor och linser? Är man rökare? Vi har alla, 

äldre som unga, olika vanor och rutiner i vår mathållning. Man kan också förstå hur unika 

olika individer är baserat på att det exempelvis finns olika kosthållning/allergier eller olika 

religiöst och kulturellt betingade matvanor. Olika ideologier, kulturer och religioner är ofta 

med och formar den enskildes vardagsliv. Socialstyrelsens Etikråd (2006) lyfter ett dilemma 

som handlar om religiösa aspekter inom behov av inköp, nämligen inköp av halalkött åt en 

muslimsk kvinna. I detta fall gör Etikrådet en avvägning mellan, å ena sidan kommunala 

riktlinjer, som anger den närmsta livsbutiken som skälig, och å andra sidan den hjälpsökandes 

rätt till religionsutövning som anses ingå i en skälig levnadsnivå. Det senare perspektivet 

anses vara överordnat och rimligt för kommunen att tillhandahålla enligt Etikrådet (se bilaga 

3). I Gunnarsson och Karlsson (2013) beskrivs en situation där en biståndshandläggare blir 

erbjuden vin mitt på dagen av ett äldre par som har centraleuropeiskt ursprung. Här börjar 

handläggaren resonera över hur deras kulturella bakgrund och vanor kan vara en förklaring till 

alkoholintag mitt på dagen, medan hen kanske hade tänkt helt annorlunda och varit mer 

kritiskt inställd ifall paret i fråga hade varit av etniskt svenskt ursprung. 

I Gunnarsson och Karlsson (2013) diskuteras även dynamiken mellan att värna brukarens 

självbestämmande kontra att följa riktlinjer. Detta ställs på sin spets när det gäller 

insatskategorin inköp. I vissa specifika fall som exempelvis inköp av alkohol på 

Systembolaget framkommer avsaknaden av gemensamma policys som reglerar detta område, 

vilket leder till att vissa kommuner bistår brukare med inköp medan andra inte gör det alls. 

Ofta flyttas besluten ner till utförare/hemtjänstpersonal. Denna utveckling väcker också frågor 

om likabehandlingsprincipen och hur rättvist det är för brukare att det kan variera så pass 

mycket mellan kommuner samt att biståndshandläggare får bristande kontroll och insyn i hur 

vissa inköp de facto hanteras och utförs. Hjort (2010) framhåller att det pågår en diskussion 

om huruvida riksnormen vad gäller socialbidraget ska innehålla normativa element för 
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bidragstagarnas konsumtionsvanor. Här framhåller Hjort (2010) att gruppen ”alkoholhaltiga 

drycker och tobak” ej ingår i de kategorier av varor och tjänster som anges av KPI:s 

(Konsumentprisindex) förteckning av varor och grupper av tjänster som speglar allmänna 

nationella konsumtionsmönster. 

Biståndhandläggning av enskilda ärenden som gäller inköp och vad exakt som ska anses 

utgöra en skälig levnadsnivå framhålls i Gunnarsson och Karlsson (2013) som svår att ta 

ställning till för berörda handläggare. Man lyfter exempelvis hur man värderar inköp på Clas 

Ohlsson av ett duschhandtag. Är det skälig levnadsnivå att kunna duscha? Resultat från 

rapporten av Gunnarsson och Karlsson (2013) lyfter även alkoholinköp på Systembolaget som 

en alldeles egen och ofta problematisk kategori av inköp, där tillfrågade handläggare som 

ingår i studien tycks resonera utifrån egna moraliska ståndpunkter samt vilka konsekvenser 

sådana inköp får för brukare. 

2.6 Sammanfattning av forskningsfältet 
 

Lagstiftarens ambition med begreppet skälig levnadsnivå har varit att tolkning och precisering 

ska ske både genom rättspraxis och på kommunal nivå. I praktiken har ambitionen 

misslyckats då utvecklingen av rättspraxis inte skett i tillräcklig utsträckning och detta 

tomrum har istället fyllts av kommunala riktlinjer, vilket lett till en obalans, särskilt inom 

äldreomsorgen. Inte heller forskningen har i någon större uträckning bidragit till begreppets 

precisering, speciellt inom äldreomsorgen, något som blev uppenbart vid den genomlysning 

av forskningsfältet som gjordes inom ramen för denna studie.  

Fyra centrala teman har analyserats och sammanställts:  

1. Skälig levnadsnivå 

2. Lokala riktlinjer 

3. Biståndshandläggares yrkesroll och handlingsutrymme 

4. Varför just behovet av inköp?  

 

Det första teman redogör hur begreppet har behandlats i tidigare forskning, dess otydligheter 

samt hur begreppet har definierats och tolkats över tid. Det andra temat handlar till stor del 

om hur lagrummet lämnar ett tomrum fram till själva tolkningen och tillämpningen av hur en 

insats ska bedömas och beviljas i biståndshandläggningen. Här påvisar forskare att det har 

funnits en ambition hos lagstiftarna att begreppet skälig levnadsnivå, ska prövas och detaljeras 
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genom prejudikat och rättspraxis, (förutom en precisering på kommunal nivå), något som inte 

tycks ha skett i tillräcklig utsträckning. Istället har en större del än vad som var tilltänkt av 

tomrummet fyllts av kommunala riktlinjer som tolkar och reglerar vad skälig levnadsnivå är. 

Det tredje temat behandlar biståndshandläggares yrkesroll – som liknas vid gräsrots- eller 

frontlinjebyråkrater och deras handlingsutrymme. Handläggare kommer nära inpå brukarens 

vardag och privatliv vilket ställer höga krav på kompetens och fantasiförmåga för att lyckas 

balansera lagrum, riktlinjer och hänsyn till varje individs unika situation. 

Det sista temat förklarar valet att fokusera på det specifika behovet av inköp då det är ett 

område där tillämpningen av ”skälig levnadsnivå” kommer till sin spets och prövas mot 

individuella behov och vanor såsom inköp av mat eller alkohol och tobak. Det är ett område 

som forskare menar saknar uttalade och skriftliga policys som dikterar exempelvis inköp av 

alkohol och som anses vara problematiskt och svårtolkat för yrkesverksamma 

biståndshandläggare. Den här bilden ämnar studien belysa ytterligare ur perspektivet: Vad 

säger biståndshandläggarna själva om sitt handlingsutrymme och de riktlinjer som finns att 

tillgå? 

Vår studies ambition är att bidra till sammanställning av den kunskap och de åsikter som 

yrkesverksamma biståndshandläggare inom äldreomsorg själva har vad gäller kommunala 

riktlinjers roll i deras yrkesutövande. Är det en trygghet att kunna förlita sig på riktlinjer kring 

vilka insatser samt deras respektive omfattning som är rimlig att bevilja? Eller ses det som en 

begränsning eller ett hinder som inskränker det egna handlingsutrymmet och friheten i att 

bedöma varje unika brukares behov och vilka insatser som är berättigade för att tillse en 

skälig levnadsnivå? 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Motivering av teoretiska perspektiv 

Studien utgår från yrkesverksamma biståndshandläggares perspektiv vid bedömning av behov 

av inköp inom Äldreomsorgen och därav blir begreppen gräsrotsbyråkrati och 

handlingsutrymme relevanta som teoretiska utgångspunkter. Äldreomsorgen faller inom 

ramarna för det som Hasenfeld (2010, s.11) benämner som ”människobehandlande 

organisationer”, dvs. en organisation som har människor som råmaterial och vars syfte är att 

sortera (process), bibehålla (sustain) och förändra (change) människor. Det arbete som 

organisationer utför för de medborgare som utgör organisationens råmaterial enligt rådande 

lagstiftning, syftar till att förändra och omvandla dessa människors personliga livssituation. I 

fallet äldreomsorg är det omöjligt att generalisera och tala om en och samma organisation, 

men den del av äldreomsorgen som vår studie behandlar är en del av den kommunala 

socialtjänsten som tar emot ansökningar om bistånd från äldre eller deras anhöriga, utreder de 

äldres behov, beslutar om bistånd och avslutningsvis beställer biståndsinsatser av olika 

utförare. Denna organisation benämns kommunens beställarenhet för äldre. Organisationen 

sorterar sitt råmaterial (klienter) till behovsberättigade eller ej behovsberättigade. Begreppen 

”sustain” och ”change” innebär här att bistå klienterna inom målgruppen äldre att uppnå eller 

bibehålla en viss funktionalitet i vardagen genom insatser såsom hemtjänst eller särskilt 

boende. 

Ett centralt uppdrag för en gräsrotsbyråkrat är ett omvandla de människor som de möter i sin 

yrkesroll till klienter. Johansson (2007) förklarar detta skeende som att en komplett individ 

måste förenklas till det format som organisationer mäktar med att hantera, dvs. att tjänstemän 

fokuserar på utmärkande drag hos individen som faller inom ramen för organisationens 

specialisering och åsidosätter andra. För att organisationen ska kunna hantera individens 

ärende behöver denne tillskrivas en byråkratisk identitet (Johansson, 2007). I fallet med en 

äldre person som ansöker om bistånd från beställarenheten äldre omvandlas individ till klient 

genom att den byråkratiska organisationen (äldreomsorgen i detta fall) bestämmer vilka 

attribut från individens livssituation som är relevanta för organisationens syfte och som 

kommer att utredas vidare, exempelvis huruvida klienten själv kan tillgodose det behov som 

hen ansöker om eller inte. 
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3.2 Handlingsutrymme  

Att på ett entydigt sätt definiera handlingsutrymme är inte helt okomplicerat och det finns 

olika förklaringsmodeller att tillgå. I Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) beskrivs hur 

handlingsutrymmet utgår ifrån den relation som skapas mellan socialarbetare och klient men 

även från de ramar och förväntningar som finns från den organisation eller myndighet som 

socialarbetaren företräder. Socialarbetares handlingsutrymme påverkas av hur hen själv 

förhåller sig till tillbörliga lagar, rutiner och riktlinjer samtidigt som hen själv har ett viss 

inflytande i hur dessa tolkas och appliceras i varje brukares unika situation. 

Till skillnad från lågt-i-hierarkin stående tjänstemän som arbetar inom andra organisationer, 

menar Lipsky (2010, s. 13) att gräsrotsbyråkrater har betydande handlingsutrymme vad gäller 

att bedöma typen, omfattningen och kvaliteten på de insatser och sanktioner de har att tillgå 

utifrån sin organisation. Det innebär inte att gräsrotsbyråkrater saknar begräsningar i form av 

regler och direktiv uppifrån eller normer och praktik inom deras organisationer. De centrala 

offentliga riktlinjerna skapas av en policyelit, politiker och administrativa tjänstemän. Sosin 

(2010, s. 382) menar att handlingsutrymmet har konsekvenser för klienterna som kan liknas 

vid ett tveeggat svärd, å ena sidan risken att handlingsutrymmet leder till orättvis behandling 

på grund av att kontroll uppifrån tenderar vara standardiserande, och å andra sidan de 

potentiella fördelarna med handlingsutrymme där individuella gräsrotsbyråkraters insatser 

motverkar rigida eller orättvisa regler. 

Johansson (2007, s. 42) framhåller att gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme ”innefattar dels 

möjlighet att göra egna bedömningar, även vad gäller arbetsinsatsens slutliga utformning, dels 

möjlighet att ta ställning till samt vid behov ifrågasätta och omdefiniera klientens krav 

och/eller problemformulering.” Gräsrotsbyråkraten har alltså makten att särskilja och värdera 

vad som är det ”verkliga” problemet respektive vad klienten själv upplever och beskriver som 

sitt problem. En aspekt av handlingsutrymmet blir således att tjänstemannen har 

tolkningsföreträde över brukaren vad gäller brukarens problem och behov samt vad som är en 

lämplig åtgärd. 

Lipsky (2010, s. 15) argumenterar för att handlingsutrymmet är en del av att vara 

gräsrotsbyråkrat i tre delar. Den första delen är att gräsrotsbyråkrater verkar i situationer som 

är för komplexa för att kunna reduceras till förbestämda format. De verkar i situationer som 

kräver respons till exempelvis människor i ömmande omständigheter eller i kris. Den andra 

delen är att de ges handlingsutrymme då det de förväntas göra kräver känslig observation och 
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omdöme. Den tredje delen är att handlingsutrymme främjar klienters uppfattning att 

gräsrotsbyråkrater innehar nyckeln till deras välmående. Att upprätthålla handlingsutrymmet 

bidrar till välfärdsstatens legitimitet.  

Vår studie utgår ifrån det självupplevda handlingsutrymmet, eller eventuellt bristen av detta, 

som yrkesverksamma biståndshandläggare anser sig ha, när de hanterar behov av inköp. Det 

blir bland annat intressant att försöka förstå relationen eller eventuellt spänningen mellan det 

handlingsutrymme som är inbyggt i yrkesrollen och existerande organisatoriska riktlinjer och 

direktiv. 

3.3 Gräsrotsbyråkrat 

Enligt Lipsky (2010, s. xvii), finns det två sätt att förstå termen ”gräsrotsbyråkrat”. Det ena är 

att likställa den med offentliga tjänster som medborgarna kan interagera med, i den meningen 

är exempelvis lärare, poliser och socialarbetare i serviceorganisationer alla gräsrotsbyråkrater. 

Det andra sättet handlar om att gräsrotsrotsbyråkrater interagerar med medborgare inom 

ramarna för sin yrkesroll och att de har visst handlingsutrymme för sin maktrelation med 

dessa. Vidare menar Lipsky (2010) att det är omöjligt för en gräsrotsbyråkrat att arbeta enligt 

idealistiska föreställningar på grund av organisatoriska och strukturella begränsningar. Idealet 

må vara att varje medborgare ska bemötas, hanteras och bedömas som en unik individ, men i 

praktiken måste gräsrotsbyråkraten ”processa” hela kategorier och grupper av medborgare 

som ett kollektiv då arbetskraven i praktiken förhindrar individuell respons. Optimalt lyckas 

gräsrotsbyråkraten processa medborgarna på ett sätt som är rättvist och hänsynsfullt. I värsta 

fall ger de efter till förmån för stereotypisering, favorisering och rutinmässig hantering, som 

gynnar egna eller organisatoriska ändamål (Lipsky, 2010, s. xiv). Tillika hävdar Sosin (2010, 

s. 381) att gräsrotsbyråkrater har utrymme att övertala potentiella brukare att underlåta sig att 

ansöka om insatser som de kan vara berättigade till eller att neka brukare tillgängliga sociala 

tjänster samtidigt som de kan utvidga tjänster för andra. Gräsrotsbyråkratens makt uttrycks 

genom att hen kan tänja på reglerna inom vissa gränser antingen till klienters fördel eller 

nackdel. Syftet med att tänja på gränsen går i detta fall bortom organisationens officiella mål 

och hamnar i mer underliggande och subtila domäner, exempelvis kan hantering och 

bedömning av liknande ärenden se olika ut vid perioder av budgetära begränsningar eller hög 

arbetsbelastning. 

Begreppet gräsrotsbyråkrat i sig ämnar positionera socialarbetare i relation till sina klienter. 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) förklarar gräsrotsbyråkratens direkta närhet till sin 
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klient under yrkesutövandet. Samtidigt som socialarbetare kommer nära inpå sina klienter och 

ofta i utsatta eller tuffa situationer i livet så upphör aldrig varje socialarbetare vara en 

representant för den myndighet eller organisation som hen företräder. Det är också denna 

organisations ramar och uppdrag som föder handlingsutrymmet. Gräsrotsbyråkraten förväntas 

samtidigt agera företrädare för den hjälpsökandes intressen och rättigheter där de använder sin 

expertis för att på bästa möjliga sätt tillse en gynnsam behandling inom organisationens ramar 

(Lipsky, 2010, s. 72). I Johansson (2007) beskrivs gräsrotsbyråkraterna som offentligt 

anställda tjänstemän vilka har direktkontakt men medborgare inom ramen för sin yrkesroll 

samtidigt som de har en handlingsfrihet i hur de utför sina arbetsuppgifter. Begreppen är alltså 

nära behäftade. 

Gränsrotsbyråkrater upplever, enligt Lipsky (2010), en ganska hög grad av osäkerhet och 

variationer mellan ärenden i sin yrkesroll. Detta på grund av komplexiteten i arbetet samt de 

tidsramar och krav på effektivitet som organisationen de företräder har satt upp vad gäller tid 

för beslut och ärendehantering. 

Begreppen ”handlingsutrymme” och ”gräsrotsbyråkrat” blir en stomme i analysen då de 

skapar en förståelse och utgångspunkt för de biståndshandläggare som har intervjuats. Det blir 

också värdefullt att försöka ställa frågor som befäster eller utmanar dessa begrepp.  
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4. Forskningsmetod 

4.1 Metodval 

För att möjliggöra genomförandet av vår studie använde vi kvalitativ metod. Detta då fokus 

ligger på att studera biståndshandläggarnas upplevelser och uppfattningar. Metoden går ut på 

att genomföra intervjuer, i detta fall att intervjua biståndshandläggare inom äldreomsorgen vid 

olika stadsdelsförvaltningar inom Stockholms stad. Att utföra en kvalitativ studie innebär att 

fokus ligger på ord och formuleringar, och metoden är lämplig då vi vill få en djupare 

förståelse av biståndshandläggares perspektiv. Kvalitativa studier ger utrymme till att 

intervjupersonerna får berätta om sina upplevelser och erfarenheter, och ger även 

intervjupersonerna möjlighet till att utveckla sina svar. På så sätt kan vi få fram djupare 

erfarenheter från intervjupersonerna (Bryman, 2011).  En annan fördel med att genomföra en 

kvalitativ studie är att möjligheten till att ställa följdfrågor finns. Med hjälp av detta kan vi 

uppnå de mest uttömmande svaren samt att nya infallsvinklar kan uppmärksammas för att 

säkerställa att vi får svar på de perspektiv vi är ute efter, vilket är biståndshandläggarnas 

uppfattningar och upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Efter genomförandet av intervjuerna har vi valt att göra en tematisk analys. En tematisk 

analys är ett kvalitativt tillvägagångssätt. Där ligger fokus på vad som med ord har sagts 

under intervjun och inte på hur, eller på vilket sätt det har uttryckts (Bryman, 2011).  

4.2 Tillvägagångssätt, urval och population  

Inför intervjuerna sammanställde vi tidigare forskning och bildade oss en uppfattning om 

forskningsfältet, vi tog del av rådande teorier om handlingsutrymme samt gräsrotsbyråkrati 

som är relevanta teorier för att kunna tydliggöra studien och dess syfte. Intervjun var 

semistrukturerad, vilket innebär att vi hade förberett öppna frågor inför intervjun. Detta gjorde 

det möjligt för oss att ställa följdfrågor när det behövdes (Bryman, 2011). Vi formulerade en 

intervjuguide med tre huvudteman; Insats inköp, Skälig levnadsnivå samt Handlingsutrymme 

och riktlinjer (Se Bilaga 3).  

Då studien utfördes under en avgränsad tidsperiod utgick vi ifrån ett bekvämlighets- och 

snöbollsurval. Vi kontaktade personer på beställarenheter för äldre i två olika 

stadsdelsförvaltningar inom Stockholms stad, där vi tidigare har arbetat, för att se om 

handläggarna skulle kunna tänka sig att medverka i vår studie samt fråga kollegor på enheten 
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om intresse finns att delta (Se Bilaga 2). I mailet ingick en presentation av oss själva, syftet 

med studien, avsatt tid samt information som berörde vetenskapsrådets (2002) fyra etiska 

krav. Mer om detta i kommande avsnitt om etiska val och överväganden (4.5). Vår målgrupp 

var biståndshandläggare som arbetade inom äldreomsorgen. Vi fick respons från sammanlagt 

åtta personer som kunde tänka sig att medverka och vi bokade in intervjuer som utfördes inom 

loppet av två veckor. Vi valde att några dagar innan intervjuerna ägde rum, även maila 

intervjuguiden till intervjupersonerna i förväg (Se Bilaga 3). Tillgången till intervjufrågorna 

skulle i vår mening ge en trygghet till intervjupersonerna och förbereda dem på de frågor vi 

sedan skulle ställa under intervjun. Intervjuerna genomfördes på biståndshandläggarnas 

arbetsplats och under arbetstid. Avsatt tid var 60 minuter.  

Vi fick dock en avbokning från en intervjuperson, vilket innebär att vi sammanlagt 

intervjuade sju personer. Däremot fick vi intervjusvaren skriftligen från den person som 

avbokat sin intervju. Vi har valt att inkludera med de svar hen gav i vår studie. Detta då vi är 

ute efter informationen som informanten i fråga vill förmedla. Populationen av vår intervju är 

således yrkesverksamma biståndshandläggare för äldre på Socialtjänsten inom Stockholms 

Stad.  

4.3 Transkribering och analys 

Efter genomförande och ljudinspelning av intervjuerna transkriberade vi alla intervjuer. Vi 

transkriberade det som sas i intervjun och valde att inte ta med annat ljud såsom hummanden 

och skratt, eller pauser, endast det som förmedlades med ord.  

Vi valde att utgå från Braun & Clarkes (2006) modell, därmed är vår studie utförd på en 

semantisk och manifest nivå vid vår kodning och tematisering. Detta då vi var ute efter det 

som faktiskt har sagts under intervjun och inte efter underliggande meningar i det som 

framfördes av våra intervjupersoner. Vårt fokus låg på den information som förmedlades. 

Förhållningssättet vilar på det som uttrycks och sägs under intervjun och som är det som den 

intervjuade menar och upplever. Den semantiska nivån innefattar en analys och tolkning av 

olika perspektiv av forskningsproblemet. Detta tillvägagångssätt möjliggör en djupare 

tolkning av den insamlade empirin istället för endast en beskrivning och kategorisering. 

Genom en djupare tolkning av empirin går det att analysera och teoretisera kring det som 

hittats i materialet och det blir möjligt att sätta in resultatet i ett större perspektiv tillsammans 

med de teorier vi valt ut (Braun & Clarke, 2006). Genom val av detta tillvägagångssätt är vår 
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förhoppning att vi genom vår studie har kunnat berätta något utöver den uppenbara empiri 

som vi samlat in.                            

Vårt syfte med transkriberingarna var att göra en innehållsanalys. Detta då vi som tidigare 

nämnt är intresserade av innehållet och den information som intervjupersonerna gett oss. 

Sedan läste vi igenom de transkriberade intervjuerna och skapade initiala koder av materialet 

vi hade. Därefter markerade vi varje kod med färgpennor, där vi delade upp dem i relevanta 

kategorier för att kunna hitta teman.  

Vi kom fram till åtta teman som vi definierade och namngav. Temana var följande; Behov av 

inköp – olika aspekter, Gråzoner och dilemman vid bedömning av inköpsbehov, Skälig 

levnadsnivå för inköp – kommunens respektive biståndshandläggarnas syn, Förändringar i 

tolkningen av skälig levnadsnivå, Upplevelse av handlingsutrymme vid bedömning av 

inköpsbehov, Kommunala riktlinjers roll, Kommunala riktlinjer – vägledning eller 

begränsning, Vad föredrar biståndshandläggarna själva – handlingsutrymme kontra tydliga 

riktlinjer. Temana presenteras i Resultat respektive Analyskapitlen. Avslutningsvis 

formulerade vi en diskussion kring vår studies fynd där vi även relaterar dessa till tidigare 

forskning.  

4.4 Trovärdighet, pålitlighet och generaliserbarhet  

Då vi valt att utföra en kvalitativ studie för att kunna få en uppfattning om 

biståndshandläggarnas perspektiv, innebär det att trovärdighet, överförbarhet och 

generaliserbarhet påverkas.  

Inom kvalitativa studier talas det om trovärdigheten i en studie. Det är med andra ord 

validiteten av studien, som innebär hur man undersöker det som ska undersökas (Ahrne, G., & 

Svensson, P., 2011). Då vår studie baseras på en kvalitativ metod kan det vara svårt att uppnå 

den höga validitet som man är ute efter då det kan vara svårt att mäta trovärdigheten i 

resultaten (Larsson, 2005).  

Tillförlitligheten och pålitligheten i studien, det vill säga reliabiliteten är en annan viktig 

aspekt att ta hänsyn till. Denna aspekt möjliggör för oss att se om vi kan få samma resultat om 

studien skulle komma att upprepas (Larsson, 2005). En begränsning för oss i denna studie är 

om samma studie skulle upprepas kan det bli svårt att få exakt samma resultat även om 

forskaren har utfört exakt samma metod då olika intervjupersoner svarar olika på samma 

frågor efter intervjuguiden, samt att följdfrågorna kan variera och därmed kan man få olika 
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mycket information från informanterna. Detta leder till att det kan bli svårt att hitta en absolut 

sanning i det som vi i denna studie kommer fram till. Genom att vi är så transparanta som 

möjligt, hoppas vi på att kunna stärka studiens tillförlitlighet och även trovärdighet (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

Då vi valt en kvalitativ metod innebär det att vi inte har mätt något kvantitativt, och 

möjligheten att upprepa studien med samma resultat blir som ovan nämnt svårt då även våra 

intervjupersoner inte var slumpmässigt utvalda ur en större population. Det påverkar därmed 

generaliserbarheten av studien. Det kommer alltså inte bli ett tillräckligt underlag för att 

komma fram till generaliserbara slutsatser i statistisk bemärkelse. Det blir svårt att 

generalisera resultatet av studien på vår population då antalet personer som vi intervjuade 

endast uppgick till sju, samt en person som mailade in svaren. Det skulle eventuellt vara 

möjligt att göra en analytisk generalisering som innebär att man kan jämföra vår studie med 

andra liknande situationer (Kvale & Brinkmann, 2014). Det vi har valt att göra för att öka 

generaliserbarheten är att försöka, i den mån det går och med hänsyn till den begränsade tid vi 

har, kombinera olika metoder, utlåtanden av forskare och andra källor.  

För att öka transparensen i vår studie ytterligare kunde vi återkoppla till våra intervjupersoner 

genom ett av de två följande alternativen. Ena alternativet är att visa transkriberingen för 

intervjupersonerna, och låta de ha synpunkter på resultaten. Det positiva med detta är att de 

får vara med i processen, däremot är nackdelen att de kan ta illa vid sig då de får läsa det som 

det de sagt ordagrant och komma att censurera utsagor i efterhand och kanske tona ner vissa 

delar. Det i sig är ett etiskt dilemma som vi kommer att ta upp under nästkommande avsnitt, 

”Etiska överväganden” (4.5). Andra alternativet är att återkoppla efter att uppsatsen är 

färdigställd, positivt blir att vi inte riskerar att intervjupersonerna blir illa berörda då alla svar 

är anonymiserade. Det negativa kan vara att det sänker transparensen för intervjupersonerna 

något. Vi har valt att använda oss av det andra alternativet där intervjupersonerna får ta del av 

studien när den är färdigställd.  

4.5 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2002) nämner fyra etiska överväganden. Dessa etiska överväganden ingår i 

individskyddskravet och vi har visat hänsyn till dessa under studiens gång. I de fyra etiska 

principerna som varje forskare bör hålla sig till ingår samtyckeskravet - rätten att välja 

angående medverkan. Biståndshandläggaren har rätt att välja om hen vill vara med, hur länge 

och på vilka villkor. För detta skrev vi ett samtyckesformulär (Se Bilaga 4), som varje 
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biståndshandläggare fick skriva under. Sedan finns även konfidentialitetskravet som innebär 

att uppgifter som personen uppger ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. 

Exempelvis genom att ta bort uppgifter om namn, platser, kön etc. som riskerar att röja en 

persons eller plats identitet. Den tredje av de fyra etiska principerna är nyttjandekravet som 

syftar på att den insamlade datan från personen endast får användas för forskningens syfte. 

Den fjärde är informationskravet som gör forskare skyldiga till att berätta om forskningens 

syfte, villkoren för deltagandet, frivillighet att medverka i intervjun samt rätten till att avbryta 

medverkan (Bryman, 2011). För att göra det så tydligt för intervjupersonerna som möjligt 

skrev vi ett mail till intervjupersonerna där vi med visad hänsyn till de fyra etiska aspekterna 

fått med den relevanta informationen som intervjupersonerna behöver innan intervjun (Se 

Bilaga 2).  

Vad gäller maktperspektiv har vi efter diskussioner kommit fram till att vi inte har någon 

större maktposition då våra intervjupersoner är professionella yrkesverksamma socionomer 

som kan ses som experter inom sitt yrke. Däremot undrade vi om det kan finnas en dold makt, 

där vi som studenter och uppsatsens författare kan sitta på inläst information som skulle 

kunna uppfattas som ifrågasättande när vi frågade biståndshandläggarna om deras uppfattning 

om handlingsutrymme och hur de går till väga för bedömning av behov av inköp. Under 

intervjuerna tänkte vi mycket på hur vi talade och hur vi på ett icke-våldsligt sätt ställde 

frågorna. Med icke-våldsligt menar vi att både orden vi använde oss utav och sättet vi ställde 

frågorna på var på det mest vänliga vis vi kunde. Vi var även noga med att säga att inga frågor 

har rätt eller fel svar, och att man har utrymme att tänka på sitt svar, eller välja att inte svara 

på frågan. Vi använde oss utav ett enklare språk, men även termer som används inom 

socialtjänsten som de torde vara bekanta och bekväma med. Vi tänkte även på de kläder vi 

hade på oss så att vi skulle passa in i en kontrotsmiljö och inte sticka ut. Detta för att smälta in 

i den miljö som vi befann oss i så mycket som möjligt (Rogers, 2013).  

Det som blir den centrala etiska frågan i vår studie är huruvida de äldres identitet som är 

aktuella hos handläggarna riskerade att röjas eller inte. Att intervjua biståndshandläggare som 

ska tala fritt innebär en risk att de äldre som handläggs inom Socialtjänstens äldreomsorg 

ställs i dålig dager. De äldre kan uppfattas på annat sätt än verkligheten eller att en negativ 

bild av de äldre målas upp, vilket vi i vår uppsats inte vill ska hända. Det var viktigt att vi 

tänkte på detta genom hela studiens gång och att vi hittade ett sätt att förhålla oss till 

materialet ifall det skulle hända under studiens gång, exempelvis vid intervjuerna. Vi märkte 
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tidigt i vår process att handläggarnas professionalism var väldigt hög och det fanns aldrig 

tendenser till att röja någons identitet eller tala i nedsättande termer om någon brukare.  

Som nämnts i sista stycket under rubriken “Trovärdighet, pålitlighet och generaliserbarhet” 

kan ett alternativ för att öka transparensen för denna kvalitativa studie vara att efter 

färdigställandet av transkribering, låta intervjupersonerna få läsa transkriberingen och validera 

protokollen. Dock är det en risk att intervjupersonerna kan bli illa berörda av att läsa en 

transkriberad variant av deras svar. Dilemmat blir då om vi ska visa transkriberingen för ökad 

trovärdighet samt generaliserbarhet, eller om man ska låta det vara. Vi har i vår studie valt att 

återkoppla med våra intervjupersoner när uppsatsen är klar och examinerad, vilket vi tror våra 

intervjupersoner kommer att uppskatta mer.  

4.6 Begränsningar 

Studien vi genomförde hade en primärkälla som var våra intervjuer. Det var intervjuerna som 

primärt kunde besvara våra frågeställningar. Då vi endast intervjuat sju personer kan vi inte 

dra större slutsatser och generalisera analysen och resultatet av studien till vår population. Vår 

uppfattning var att om antalet intervjupersoner hade varit fler, hade studien haft möjlighet till 

ett större djup. Där fler svar kunde leda till fler mönster, eventuella liknelser eller olikheter i 

svaren på samma frågor. Vi hade därmed eventuellt kommit fram till lite annorlunda svar och 

resultat.  
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5. Resultat  

5.1 Inledning  

De biståndshandläggare, totalt åtta, som intervjuades inom ramen för studien var alla 

yrkesverksamma biståndshandläggare inom Stockholms stads äldreomsorg från två olika 

stadsdelar. Sju intervjudeltagare var kvinnor och en var man. Fem av deltagarna hade 

arbetserfarenhet som biståndshandläggare inom äldreomsorgen mellan tre till fyra år och tre 

deltagare hade mellan fem till sju års arbetserfarenhet. Samtliga deltagare hade minst två års 

yrkeserfarenhet som biståndshandläggare inom Stockholms stad och den maximala 

erfarenheten uppgick till fem år. Av de tillfrågade hade fem av åtta personer yrkeserfarenhet 

inom äldreomsorg utöver just biståndshandläggning såsom utförare inom hemtjänst eller 

särskilda boenden. 

De teman som återkom under intervjuernas gång och som kommer att beskrivas i kommande 

kapitel är:  

• Behov inköp – olika aspekter 

• Gråzoner och dilemman vid bedömning av inköpsbehov 

• Skälig levnadsnivå för inköp – kommunens respektive biståndshandläggarnas syn 

• Förändringar i tolkning av skälig levnadsnivå 

• Upplevelse av handlingsutrymme vid bedömning av inköpsbehov 

• Kommunala riktlinjers roll 

• Kommunala riktlinjer – vägledning eller begränsning? 

• Vad föredrar biståndshandläggarna själva? Handlingsutrymme kontra tydliga 

riktlinjer. 

 

Utgångspunkten för studien är deltagarnas egna beskrivningar och upplevelser som har 

analyserats för varje tema utan att vi har värderat eller kontrollerat intervjupersonernas 

utsagor.  

5.2 Behov av inköp – olika aspekter 

Huvudregeln som alla tillfrågade tycks utgå ifrån är att inköp i regel beviljas en gång i veckan 

och att insatsen främst gäller matvaruinköp. Det måste föreligga medicinskt underbyggda 
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skäl, såsom särskild kosthållning, som måste prövas och utredas, för att individen eventuellt 

ska kunna beviljas ytterliga inköpstillfällen. Den tidsrymd som i regel ingår för ett 

inköpstillfälle är 45 minuter, i de fall då den hjälpsökande själv vill följa med utföraren så kan 

tiden utökas med 15 minuter, till totalt 60 minuter. Vederbörande kan även få hjälp att skriva 

en inköpslista, bära hem varorna och packa upp dem. Det kan också finnas behov av att titta 

på vad som är gammalt hemma och slänga det.  

”Insatsen inköp är då att den enskilde får hjälp med att skriva inköpslista, 

handla mat, via internet eller på butik. Få hjälp med att ta ut varor, sortera in i 

kylskåpet. Insatsen inköp kan ju vara utformad olika beroende på om den 

enskilde vill följa med eller inte. Men grundkontentan är i alla fall att den äldre 

behöver stöd och inte har förmågan att hantera det [inköp] självständigt.” 

Närhetsprincipen styr vilka affärerna är där inköp ska göras, här menar handläggarna att det är 

den närmsta butiken som har fullgott sortiment som ska anvisas. De handläggare som har 

intervjuats från en av de representerade stadsdelarna berättar att de har möjlighet att bevilja 

(undantagsvis) ett extra kortare inköpstillfälle som brukar vara ca 15 minuter och som kallas 

tilläggsinköp. Behoven som kan ligga bakom ett bifall av denna extrainsats är ifall individen i 

fråga exempelvis har litet kylskåp eller särskilda medicinska skäl. 

En avgörande distinktion som görs är den mellan behov som den enskilde upplever, dvs. vilka 

vanor eller önskemål hen har kontra den snävare syn som kommunen har på vad som bedöms 

ingå i skälig levnadsnivå. Det kan alltså finnas behov som de enskilde upplever som viktiga, 

men som myndigheten ändå inte kan tillgodose. Tillfrågade biståndshandläggare ger uttryck 

för att inköp är en ”låst eller snäv” insats där de är ålagda att utgå ifrån kommunala riktlinjer 

som sätter precisa nivåer i de allra flesta fall, dvs. att inköpet som huvudregel ska ske en gång 

per vecka. Parametrar som intervjupersonerna berättar om och som kan rättfärdiga justering 

av frekvens för inköp är bland annat förvaring (litet kylskåp eller ingen frys) samt medicinska 

skäl såsom demens eller matmissbruk då den hjälpsökande inte kan kontrollera sitt matintag. 

5.3 Gråzoner och dilemman vid bedömning av inköpsbehov 

Intervjupersonerna lyfter ett antal olika områden som berör behov av inköp där det kan uppstå 

gråzoner och dilemman vad gäller bedömning. Deltagarnas förhållningssätt till dessa gråzoner 

varierar men samtliga uppger att det existerar sådana. 
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5.3.1 Alkohol och tobak 

Deltagarna ser att Socialtjänstens roll är att bidra till att den enskilde ska kunna göra sådant 

som hen är van vid och har rätt till, enligt självbestämmananderätten.  

Intervjupersonerna beskriver att alkohol kräver viss känslighet att hantera då det blir en 

balansgång mellan självbestämmande och styrning, särskilt när det gäller individer med 

sjukdomstillstånd som kan påverka minnet och förmågan att själv reglera intaget. ”Man väljer 

ju sin livsstil själv, vi kan heller inte neka hemtjänsten att köpa alkohol.” 

En taktik som beskrivs av en handläggare för att styra sådana inköp är att individen får ansöka 

om ärende (en särskild insats som i vanliga fall brukar beviljas för medicininköp) utöver 

matvaruinköpen om tiden inte räcker till för att hemtjänsten ska kunna gå till Systembolaget 

och inhandla alkohol.  

Ett annat sätt som har använts av en handläggare för reglering av alkoholinköp är att direkt 

påtala för utföraren att de inte ska köpa öl till en viss person. Dock tillägger handläggaren att 

det bara rör sig om en rekommendation till utföraren som inte kontrolleras efteråt. 

Biståndshandläggare ger dock uttryck för att det är upp till den enskilda brukaren att styra 

över sina alkohol- och tobaksvanor, även i fall av missbruk. 

”När vi träffar den enskilde så går vi ju inte in på vad den enskilde vill handla, 

vi bedömer vad det är som gör att den enskilde inte har möjlighet att gå ut och 

handla. Det är en inskränkning på den enskilde om vi ifrågasätter.” 
 

Vad gäller tobak är det svårare att reglera då det ju finns att köpa i de allra flesta 

matvarubutiker och individen har rätt att röka. Enligt de tillfrågade är det är just vid fall där 

den äldre personen har minnesbesvär där kommunen får ta mer aktiva beslut vid dessa inköp 

och där även anhöriga som kanske hjälper till ekonomiskt kan vara med och styra över dessa 

vanor.  

Ett annat perspektiv som framhålls är att personer som bedöms ha problem med missbruk kan 

hänvisas vidare till Missbruksenheten inom kommunen och att biståndshandläggaren kan 

initiera en dialog med individen. Alla handläggare är överens om att det etiska övervägandet 

kring inköp av alkohol och tobak i praktiken lämnas över till utföraren. 

5.3.2 Övriga inköp  

I kategorin ”övriga inköp” ingår varor som ej finns i en vanlig matvarubutik, såsom kläder 

och husgeråd. Några handläggare upplever en gråzon vad gäller denna kategori och att det 

saknas vägledning i hur de ska resonera och vad som ska anses vara skäligt. I regel brukar en 
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äldre person få rätt till två övriga inköp per år, enligt en handläggare, om behovet finns. Men 

det kan finnas behov som föranleder fler sådana insatser: 

”Vi hade faktiskt nyligen ett fall då en person var tvungen att storsanera och då 

behöver man ju kasta alla sina möbler i sitt hem. Då beviljade vi övriga inköp 

och den här personen fick gå och handla möbler.” 

5.3.3 Nätköp 

Trenden med nätköp är något som enligt informanterna ännu inte helt slagit ut i Stockholm 

men som tycks ha kommit igång mer och mer. Här resonerar handläggarna kring att det kan 

vara ett socialt behov att få komma ut i butiken och välja sin mat som också är associerat med 

inköpet i sig.  

”Finns det också en undernärd person, kanske det är viktigt att den får gå in till 

affären och se vad det finns också, och att det blir en social insats kombinerat.” 

 

I de fall där en person har ansökt om inköp via nätet så menar en handläggare att hemtjänsten 

får avgöra tidsåtgången och att de även har mallar att utgå ifrån när det gäller att ta fram 

inköpslistor.  

”Men vi har inte ett styrdokument där det står att om man handlar på nätet så ta 

bort trettio min eller så. Men samtidigt har man inte förmåga att plocka in 

varorna då måste ju hemtjänsten ha den tiden också.” 

 

5.3.4 Dåligt väderlag 

Ytterligare en gråzon som kommer fram under en intervju har att göra med särskilda väderlag 

som kan leda till speciella omständigheter vilka inte alltid regleras i riktlinjer och 

styrdokument. När det finns en önskan hos individen att följa med på inköp, men det är 

mycket snö och stora plogvallar kan det vara svårt för hemtjänsten att bära varor samtidigt 

som de kanske måste hjälpa någon i rullstol. En av biståndshandläggarna menar att det är 

otydligt hur kommunen ska resonera. Ska hemtjänsten beställa hem varorna eller ska man 

neka den enskilda att få följa med? Kommunen kan heller inte kräva att hemtjänsten ska 

använda sin arbetsbil när de ska handla och det kan också vara farligt för individen att gå själv 

ifall det är halt. 

5.3.5 Sammanboende partners 

När två personer delar hushåll och båda har behov av inköp uppstår gråzoner. En 

biståndshandläggare beskriver ett fall där ett sammanboende par bor på sjätte våningen och 
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hissen är trasig samt de är beviljade inköp en gång i veckan. Hemtjänsten ringde då 

kommunen och lyfte att det var omöjligt att bära upp så mycket varor utan hiss, men det sågs 

inte som ett särskilt behov som kunde rättfärdiga mer tid eller fler tillfällen utan utföraren fick 

skicka två personer utan att kommunen skulle betala mer.  

”Vi tar heller inte hänsyn till det här med par, om man är två personer, då ska 

man ändå bara ha en gång i veckan. Jag vet att en del tycker synd om 

hemtjänsten som måste bära hem all mat de behöver för en hel vecka, det tar ju 

vi inte hänsyn till.” 

5.3.6 Kulturella särdrag 

En gråzon som lyfts fram är att det, enligt handläggarna, saknas riktlinjer som tar hänsyn till 

etniska minoriteters särställning, såsom judiska personer, finsktalande och samiska personer. 

Vissa judiska äldre personer kan exempelvis äta kosher mat som ska tillredas på ett speciellt 

sätt och som ska inhandlas från särskilda butiker. Dessa grupper ska ges en stark ställning i 

samhället, men det saknas tydliga riktlinjer i hur detta skulle kunna påverka bedömning av 

behov av inköp, enligt en handläggare. 

I de ärenden då den hjälpsökande har behov av speciell kost utifrån religiösa och/eller 

kulturella skäl, såsom halalkost så berättar en handläggare att det saknas tydliga riktlinjer och 

i vissa fall har anhöriga tagit på sig att inhandla sådan kost, då den matbutik som valts ut 

utifrån närhetsprincipen, inte erbjuder det i sitt sortiment.  

5.3.7 Närhetsprincip kontra individens ekonomi 

Ett annat diffust område som några handläggare lyfter under intervjuerna är vilken 

matvarubutik som den hjälpsökande har rätt att få inhandlade varor från. Här framkommer att 

avstånd till butik har en avgörande roll, så länge detta uppfyller riktlinjernas krav på fullgott 

sortiment. Närhetsprincipen kan dock komma i konflikt med brukarens ekonomi då hen 

kanske skulle vilja handla från en mataffär som ligger längre bort och som är billigare. För 

insatsen inköp är närhetsprincipen dock överordnad individens ekonomiska förutsättningar. 

En person som alltså hellre vill handla i den billigare butiken längre bort kommer få avslag 

ifall inga andra tillbörliga behov föreligger, något som ifrågasätts under intervjuerna med 

biståndshandläggarna. 

”Är det skäligt att lilla Elsa måste gå ner till den här superlilla ICA butiken på 

hörnet där allt är jättedyrt när hon skulle kunna gå till Lidl med sin jättelilla 

pension och få ut mycket mer mat för sina pengar? Är det verkligen rätt att man 

gör så?” 
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5.4 Skälig levnadsnivå för inköp – kommunens respektive 

biståndshandläggarnas syn 

Olika meningar kommer till uttryck under intervjuerna, några handläggare menar att skälig 

levnadsnivå ska möjliggöra ett gott liv medan andra har synen att begreppet innebär en lägre 

och mer basal levnadsnivå. En infallsvinkel på skälig levnadsnivå är att det är ett begrepp som 

avser den lägsta nivå som folk ska ha för att kunna leva ett bra liv med viss livskvalitet och 

under trygga förhållanden. Vidare specificerar handläggaren att skäligt anses vara att ha mat 

till samtliga måltider: frukost, lunch, middag och mellanmål samt basvaror såsom 

toalettartiklar. Samtidigt finns åsikten att det handlar om att tillgodose de allra mest 

grundläggande behoven ”att man får hjälp med det basala i livet som man behöver för att 

klara sin vardag utan att gå under.” 

En handläggare framhåller skillnaden mellan god levnadsnivå och skälig levnadsnivå och 

illustrerar den med exemplet dusch: 

” Skäligt för mig just nu är att jag duschar varje dag, men när man är 65 år har 

man rätt att få hjälp med det två gånger i veckan, om man inte har 

inkontinensproblem, då kanske man kan få en dag till… Jag förstår samtidigt att 

det är en god levnadsnivå att få duscha varje dag, alla har inte den 

möjligheten.” 
 

Handläggarna har en insikt i att den skäliga levnadsnivå kan skilja sig från person till person, 

dock försöker man förhålla sig till en realitet där ”vi har resurser, och de ska delas och alla 

ska få en del.” 

En ståndpunkt som resonerar bland handläggarna är att skälig levnadsnivå innebär att den 

hjälpsökande får hjälp med det som är nödvändigt i hens vardag, något som öppnar upp för 

individuella skillnader. 

En strategi från ledningens sida, när man vill styra mot en mer restriktiv hållning vad gäller 

vad som ska få råda som skälig levnadsnivå för specifika insatser, är att dra in 

biståndshandläggarnas delegation, alltså mandat att fatta beslut om bifall eller avslag i ett 

ärende, så att överordnad chef behöver godkänna beslut när det gäller nivåer utöver det som 

riktlinjerna anger som skäligt. När det sedan kommer tider med lite bättre budgetära 

förutsättningar kan handläggarna tillåtas fatta samma typ av beslut på egen hand:  

”De flesta av oss kanske handlar någonting nästan varje dag, någonting smått 

då, även om vi storhandlar någon gång ibland. Så helt klart så tycker jag att det 

är för snålt. Snålt med antal gånger och med tiden [45 minuter].” 
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Samtidigt, uttrycks meningen att nivåer på det som anses utgöra skälig levnadsnivå varierar 

beroende på budgetära förutsättningar. Om ekonomin är bra vidgas begreppet, men när 

ekonomin är dålig så blir det mer restriktiv hållning kring vad som ingår i skälig levnadsnivå. 

Det finns även åsikter om att det är väldigt restriktivt att grundregeln för inköp är en gång i 

veckan. 

En handläggare reflekterar över begreppet skälig levnadsnivå och dess tolkning i praktiken 

med hänsyn till hjälpsökandenas olika behov och beskriver det hela med en analogi:  

”Det är tre personer bakom ett staket som tittar på en fotbollsmatch på andra 

sidan som alla tre vill se. En person är lång så han ser över staketet, en person 

är medellång så han står lite under staketet och en person är kort så det är lång 

bit kvar för att han ska nå och se den här fotbollsmatchen. Om vi skulle 

behandla de här personerna likadant då skulle alla kunna få en liten extra låda 

att stå på. Men den långa behöver inte en extra låda, för han ser redan, 

medelpersonen skulle det gå jättebra att se med en extra låda och den korta 

personen det kvittar för han skulle ändå inte nå. Vi måste kunna titta på 

personernas behov för att kunna ge dem den hjälp som gör att de kommer upp 

på en skälig levnadsnivå… Man har alltså en nivå som alla minst ska få vara på 

men då måste man titta på vilka som behöver vilken hjälp för att komma upp till 

den.” 

5.5 Förändringar i tolkning av skälig levnadsnivå  

Några av biståndshandläggarna hävdar att bedömningarna har blivit mer restriktiva och 

trenden har gått mot färre beviljade timmar, detta är ännu tydligare för andra insatser än inköp 

inom Äldreomsorgen. Även för tilläggsinköp är det mer strikt hållning nu än för några år 

sedan. Dock finns även inställningen att tolkningen av skälig levnadsnivå har varit relativt 

konstant över åren. Handläggare uppger att för några år sedan så uppgick frekvensen för 

inköp till två gånger i veckan som huvudregel, istället för en gång i veckan som anses vara 

skäligt i dagsläget. En av handläggarna som har längst arbetserfarenhet uttrycker sig kritiskt 

till hur tolkningen har utvecklats:  

”Jag som följt äldreomsorgen under en längre tid tycker att den skäliga 

levnadsnivån står under en konstant striptease. Först beviljades rejält tillskurna 

köttstycken, sedan serverades köttslamsor men nu är det bara skrapet kvar från 

benen.”  

En annan bild av utvecklingen visar på begreppets beroende av samhällsutvecklingen i stort: 

”Det förändras hela tiden, lite vad som ligger i tiden, politiker, olika politiska 

partier som har makten och då förändras riktlinjerna och så budgeten såklart… 

när jag började hade man två gånger i veckan för inköp.” 



 

36 
 

5.6 Upplevelse av handlingsutrymme vid bedömning av 

inköpsbehov 

Olika tolkningar av handlingsutrymmet framkommer bland intervjupersonerna, en sådan är att 

handlingsutrymmet uppstår i fältet mellan tolkning av riktlinjer och fram till nivån där chefen 

behöver kopplas in. Kärnan i handlingsutrymmet är, för intervjupersonerna, att kunna tolka 

riktlinjerna utifrån en individuell bedömning. ”Det är hur mycket jag kan tolka och bedöma 

kring riktlinjerna innan jag går till min chef.” 

 

En annan tolkning är att handlingsutrymmet kan likställas vid den delegation som 

biståndshandläggaren har: ”Det är det här jag får besluta om i mitt jobb”. 

En handläggare menar att handlingsutrymmet är möjligheten att själv bedöma de insatser och 

deras utformning som en viss brukare behöver, utöver det som dikteras i rättskällor och 

riktlinjer. 

Den absolut dominerande upplevelsen är att handlingsutrymmet är ganska begränsat vad 

gäller inköp men det finns även andra perspektiv bland de tillfrågade. Flera handläggare 

rättfärdigar detta med att behov av inköp är ett vanligtvis okomplicerat område. Därför brukar 

man nöja sig med vad som anges i de kommunala riktlinjerna. Handläggarna har delegation 

att godkänna ett inköp per vecka, och om de vill bevilja något utöver detta, dvs. 

kompletterande inköp eller ytterligare ett inköpstillfälle, så behöver ärendet presenteras för 

chefen i en så kallad ärendedragning för att beslut ska fattas. Andra handläggare menar att det 

faktum att de har delegation/beslutanderätt på att kunna bevilja ett inköp per vecka i enlighet 

med riktlinjerna, innebär att de har handlingsutrymme. 

”…ser vi ett behov som går emot riktlinjerna så brukar man argumentera för sin 

sak och där har vi väldigt stort handlingsutrymme och där har vi argument som 

stödjer varför den här personen ska få den här insatsen.” 
 

”… eller så kan man tolka att vi har stort handlingsutrymme för att jag kan ge 

ett inköp i veckan om man har behov av att handla.” 
 

De tillfrågade biståndshandläggarna menar att de behov och nivåer för insatsen inköp som 

ingår i skälig levnadsnivå finns beskrivna i kommunala riktlinjer, om det är något behov som 

kan ligga utöver skälig levnadsnivå behöver chefen för enheten fatta beslutet. Något som 

några av de tillfrågade tolkar som ett närmast obefintligt handlingsutrymme, där beslut är 

centralstyrda från chefshåll: ”Handlingsutrymmet krymper i takt med att ekonomistyrningen 

accentueras.” En intervjuperson sticker ut i att hen menar att det knappt lämnas utrymme för 
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någon individuell bedömning vid insats inköp: ”Vi går ju efter riktlinjerna där [inköp], vi gör 

ingen särskilt stor individuell bedömning där, det är riktlinjerna som kommer i första hand.” 

5.7 Kommunala riktlinjers roll 

Alla tillfrågade biståndshandläggare ser riktlinjernas roll som avgörande vid handläggning av 

insatsen inköp. Det finns en utbredd förståelse för att lagrummet är diffust och att riktlinjerna 

uppfyller en avgörande roll i att förtydliga hur insatsen inköp ska bedömas och tillämpas. 

Handläggarna upplever generellt att de måste förhålla sig till riktlinjerna och att det är något 

som ger legitimitet till yrkesrollen och myndighetsutövandet. Man ser också en trygghet i att 

riktlinjerna hjälper till att upprätthålla rättssäkerheten då individer med lika behov 

tillförsäkras en lika bedömning. I båda stadsdelarna där vi intervjuade biståndshandläggare 

har man även författat styrdokument som på ytterligare detaljnivå specificerar insatsernas 

utformning och tar hänsyn till stadsdelarnas lokala förutsättningar. En mer geografiskt 

utbredd stadsdel där det är långt mellan butikerna, menar en handläggare, kan behöva bedöma 

på ett annat sätt än en mer kompakt stadsdel: 

”Det ska inte spela någon roll vem [vilken handläggare] man hamnar hos, 

riktlinjerna ska vägleda oss, det ska bli likadana bedömningar.” 

”[Riktlinjerna] är facit för oss.” 

”Man har handlingsutrymme för att kunna tolka riktlinjerna utifrån individuell 

bedömning. Med de [riktlinjerna] är ju kärnan i vårt arbete.” 
 

Handläggare beskriver att deras benägenhet att till punkt och pricka följa riktlinjerna har 

minskat i takt med deras stigande yrkeserfarenhet: 

”När man var ny så var man lite mer paragrafryttare, då var man mer att man 

läser riktlinjerna och om det stod att det inte beviljas så beviljas det inte. Men 

nu så tänker man lite mer förebyggande… Man kanske skulle gå in med vissa 

insatser lite tidigare idag än vad man skulle gjort förr. Det är för att man har 

varit med och vet vad som kan hända.” 

5.8 Kommunala riktlinjer – vägledning eller begränsning? 

De flesta tillfrågade biståndshandläggarna ser att de får vägledning av de kommunala 

riktlinjerna och att de är ett betydelsefullt verktyg i handläggningsprocessen för att tillförsäkra 

lika bedömningar för liknande behov. Dock reflekterar de över att det finns en baksida där de 

kan känna sig bundna.  
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En tillfrågad handläggare uttrycker exempelvis hur det kan upplevas att hen saknar riktlinjer i 

ett visst område, i detta fall för insatsen övriga inköp. Hen reflekterar över att riktlinjer kan 

bidra till en känsla av trygghet där hen anser sig få utrymme att tolka och eventuellt justera 

vid behov. Motsatsen, när det saknas riktlinjer kan enligt samma handläggare leda till en 

striktare och eventuellt mer restriktiv hållning: ”där saknar jag riktlinjer och då kan det bli 

att jag som handläggare blir mer osäker, vilket ofta leder till att man tar det säkra före det 

osäkra.” 

Riktlinjerna, ger de tillfrågade, en känsla av trygghet och självförtroende i mötet med 

hjälpsökande, då de har en tydlig bild av vad kommunen kan erbjuda för hjälp. Handläggarna 

menar på att det är bundenheten till riktlinjerna som bemyndigar yrkesrollen och för en 

handläggare är det riktlinjerna som gör att hen i sin yrkesroll blir en del av en organisation, i 

detta fall en myndighet. En aspekt av vägledningen som de får av riktlinjerna är att kunna ge 

tydlig information om vad individen kan få hjälp med. En annan aspekt är att med vägledning 

kommer även att riktlinjerna underlättar bedömningen då alla biståndshandläggare är ålagda 

att följa samma ”mall”. 

Intervjupersonerna ger uttryck för att riktlinjerna, för de som biståndshandläggare är något 

positivt som ger vägledning, dock uppstår ibland en krock vad gäller deras upplevelse som 

privatpersoner: ”Ibland så kan jag känna mig väldigt begränsad. Men då är det kanske mitt 

mänskliga jag som vill bevilja utöver”. 

Den genomgående känslan av vägledning rymmer även en inneboende aspekt av bundenhet, 

som uttrycks av nästan alla handläggare. En bundenhet, både till riktlinjer och styrdokument 

som dikterar skäliga nivåer för insatsen samt till det faktum att chefer styr efter det 

ekonomiska läget och i vissa fall drar in delegationsrätt för insatser som ledningen vill 

begränsa. 

”Det ser ut på papper som vi har handlingsutrymme men vi har det inte 

egentligen, jag får inte fatta beslutet ändå. Då säger jag att chefen får skriva 

under för jag har inte fattat det beslutet.” 

5.9 Vad föredrar biståndshandläggarna själva? 

Handlingsutrymme kontra tydliga riktlinjer 

Det finns en utbredd upplevelse bland handläggarna av att riktlinjerna fyller en viktig 

funktion, samtidigt som lagtexten behöver vara bred, då det är en lag som i praktiken behöver 
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appliceras på äldre personer med olika behov. Sedan blir det kommunen som ska ha mandatet 

och friheten att anpassa insatserna efter individens behov. 

”Det är lag, det skulle vara konstigt om man hade jättemycket 

handlingsutrymme. Vi ska inte tycka och tänka för annorlunda. Man ska tänka 

individuellt men det ska inte skilja sig för mycket. Rättssäkerheten blir hög på så 

sätt.” 

”Jag vill ha ett stort handlingsutrymme då jag känner mig mer insatt i ärendet 

än beslutsfattare [chefer].” 

 

En handläggare menar att handlingsutrymmet är avgörande just på grund av att de äldre 

personer de möter har så pass olika behov och handlingsutrymmet spelar en avgörande roll i 

att kunna anpassa insatsens utformning efter den unika individens behov: ”alla personer är 

inte lika och alla ska inte heller behöva vara lika”. 

En av de tillfrågade handläggarna menar på att det är en trygghet i att ha tydliga riktlinjer då 

hen får ett tydligt stöd i hur man kan backa upp ett avslag. Riktlinjerna anses också bidra till 

en förutsägbarhet vad gäller bedömning och beslut av insatser då de bygger på politiska 

beslut. Dock krävs det handlingsutrymme i de fall där äldre personers särskilda behov (såsom 

en demenssjukdom) gör att man behöver vara mer generös med beviljade insatser.  

”Vi har ju många damer som vill rulla håret efter att de har duschat och det 

känns ju också tufft om man inte ska kunna göra vissa saker som man levt 

tidigare. Ibland önskar man att man hade haft lite mer handlingsutrymme.” 

En annan aspekt av ökat handlingsutrymme som kommer till uttryck i intervjuerna är att man 

betonar vikten av att kunna bevilja insatser i förebyggande syfte, någonting som vanligtvis 

riktlinjerna inte explicit tar höjd för. 

En av de tillfrågade handläggarna resonerar om kontexten som uppstår mellan lagrum, 

handlingsutrymme och riktlinjer och att balansen däremellan inte är helt enkel att uppnå. ”Sen 

är ju lagen lite luddig, så vi har en luddig lag och litet handlingsutrymme, med det är inte 

riktlinjernas fel.” 

En nackdel med riktlinjer kan enligt en handläggare vara, att om en äldre person ansöker om 

insatser utöver riktlinjerna, så kan behovet bli ”överkört av rigida riktlinjer” trots att behovet 

egentligen borde ha kunnat tillgodoses genom individuell prövning. Ifall den individuella 

prövningen alltså hade tillåtits väga lika tungt som efterlevnad av riktlinjerna så hade kanske 

behovet kunna tillgodoses, trots att det inte stod beskrivet i riktlinjerna. 
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6. Analys 

6.1 Inledning 

Vi har analyserat genomförda intervjuer med biståndshandläggare genom att koppla resultaten 

till de teoretiska begreppen ”gräsrotsbyråkrat” och ”handlingsutrymme”. De teman som 

uppkommit under analysens gång är: ”Upplevd enkelhet i att bedöma om behov av inköp 

kontra komplexiteten som framkommer”, ”Tre skilda uppfattningar om vad som anses med 

skälig levnadsnivå”, ”Skälig levnadsnivå – ett begrepp under ständig förändring”, 

”Kommunens syn kontra biståndshandläggarnas perspektiv” och ”Handlingsutrymme – 

verktyg eller ett fenomen som skapar osäkerhet”.  

6.2 Upplevd enkelhet i att bedöma om behov av inköp kontra 

komplexiteten som framkommer 

Å ena sidan hävdar flera biståndshandläggare att bedömning av behov av inköp är 

jämförelsevis okomplicerad. De uppger att den frekvens som anges i riktlinjerna, dvs. en gång 

per vecka och 45 minuters tidsåtgång, som anges som standard, brukar vara applicerbar i de 

flesta fall. Av resultatet framkommer dock att bedömningen av behov av inköp inte alls är 

okomplicerad. Det faktum att handläggarna kommer i kontakt med unika behov av inköp, 

såsom inköp för sammanboende par eller under oförutsägbara omständigheter, som dåligt 

väderlag, tyder på att bedömning av behovet är långt ifrån okomplicerad och förutsägbar. En 

möjlig förklaring till varför behovet anses relativt okomplicerat att handlägga, som 

framkommer ur en latent analys är att, i de fall där den hjälpsökande uttrycker behov av 

nivåer utöver standard, har behovet oftast med insatsens frekvens att göra, exempelvis oftare 

än en gång per vecka. I dessa fall brukar beslutet bli ett avslag då kommunen anser att den 

hjälpsökandes önskemål ligger långt utöver skälig levnadsnivå. Detta är anmärkningsvärt då 

det i Stockholms stads riktlinjer vad gäller skälighet för insatsen inköp anges att en gång per 

vecka utgör ett minimum, men i realiteten har det kommit att ses som ett maximum, i de allra 

flesta fall. 

I resultatet framkommer att bedömningen av detta skenbart enkla behov kan rymma flera 

gråzoner, aspekter och dilemman. I praktiken kan handläggning av behov av inköp komma att 

handla om fler aspekter som inte enkom har med insatsens frekvens och tidsåtgång att göra 
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såsom inhandling av speciella varor eller kulturellt betingade kostönskemål. En av 

gräsrotsbyråkratens inneboende egenskaper är att komma nära inpå sina klienters 

livssituation, och det är först då handläggaren kan få en uppfattning om brukares behov av 

exempelvis kulturellt betingad kost. Å andra sidan måste handläggaren förhålla sig till och 

utgå ifrån myndighetens riktlinjer och mål som styr mot insatsens frekvens, i detta fall en 

gång i veckan. För att kunna balansera och skapa nyanser emellan dessa två olika perspektiv 

behöver biståndshandläggaren åkalla sitt handlingsutrymme. 

6.3 Tre skilda uppfattningar om vad som avses med skälig 

levnadsnivå 

Vid analys av resultatet framkommer en skala vad gäller uppfattning av vad begreppet skälig 

levnadsnivå innebär. Den mest restriktiva tolkningen av begreppet kan sammanfattas som det 

mest basala en hjälpsökande kan få stöd med för att nå ett existensminimum. Det andra 

trappsteget relaterar till att den hjälpsökande kan få hjälp med det som är avgörande i 

vardagen. Den tredje och mest generösa tolkningen som uppkommer är den lägsta nivån för 

att de äldre personen i fråga ska kunna ha ett bra liv.  

Det kan konstateras att frånvaron av en tydlig definition för begreppet skälig levnadsnivå 

resulterar i att enskilda handläggare tar på sig ansvaret att tolka begreppet, vilket i sin tur kan 

leda till skilda tolkningar. Eventuellt skulle handläggares skilda tolkningar av begreppet 

kunna ha en problematisk inverkan på lagstiftarens ambition att alla brukare inom 

äldreomsorgen har rätt till lika bedömningar. Begreppets skilda tolkning bland handläggarna 

kan ha att göra med hur handläggaren, i sin egenskap av gräsrotsbyråkrat, är ålagda att 

omvandla den äldre personen de möter till en klient. Detta kan ha sin förklaring i 

klientifieringsprocessen, där gräsrotsbyråkraten fokuserar på de utmärkande drag hos klienten 

som korrelerar till organisationens uppsatta mål. Ett exempel kan vara en hjälpsökande som 

ansöker om inköp och en handläggare som ser till behovet att ha mat för dagen hemma medan 

den hjälpsökandes behov kan handla både om sociala faktorer samt religiös identitet. Vissa 

handläggare kanske fokuserar på utmärkande attribut hos den äldre personen som utgår ifrån 

myndighetens riktlinjer medan andra intar ett bredare perspektiv där den äldre personen anses 

ha behov och egenskaper utöver det som myndigheten explicit utgår ifrån.  

Cheferna tycks använda temporära och specifika begränsningar i handläggarnas 

delegationsrätt för att få kontroll över biståndets kostnadsutveckling. I perioder av budgetära 
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ansträngningar är biståndshandläggares handlingsutrymme bland de första områdena som 

begränsas och kontrolleras.  

6.4 Skälig levnadsnivå – ett begrepp under ständig förändring 

Lagstiftarens avsikt med skälig levnadsnivå var att begreppet skulle tillåtas formas av bland 

annat rådande tidsanda, alltså omständigheter och förutsättningar som gäller för samhället, 

något som också är föränderligt över tid. Av resultatet framkommer att begreppets tolkning 

förändras och utvecklingen över tid pekar mot en alltmer restriktiv hållning. Det faktum att 

begreppet och det omgivande lagrummet (Socialtjänstlagen) är jämförelsevis diffust och 

öppet för vidare tolkningar innebär att tidens anda, politiska strömningar och rådande 

samhällsklimat sätter sin prägel på tolkningen. Flera aktörer, såsom regering, Socialstyrelsen, 

politiskt tillsatta kommunstyrelser etc. är med och formar vad skälig levnadsnivå för 

hjälpsökande ska tillåtas rymma. Här blir det tydligt att trots gräsrotsbyråkraternas 

handlingsutrymme, är det regler och direktiv från ledningen som i slutändan har störst 

genomslag på hur begreppet skälig levnadsnivå tolkas och tillämpas i praktiken. 

Handläggarnas handlingsutrymme är inte statiskt utan är ett fenomen som ständigt utmanas 

och fluktuerar i relation till exempelvis lagrum, samhällsutveckling och kommunala mål.  

Handläggare med längre yrkeserfarenhet menar exempelvis att standarden för insatsen inköp 

bara för några år sedan var hjälp med inköp två gånger i veckan. Idag uppger alla tillfrågade 

handläggare att hjälp med inköp en gång per vecka är regel i de allra flesta fall. Likaså 

berättar handläggarna ifrån en stadsdel, som ingår i studien, att tilläggsinköp finns som en 

tillgänglig insats, men att kommunens hållning till beviljande av insatsen tilläggsinköp har 

blivit alltmer restriktiv. Numera beviljas denna insats enbart när det föreligger specifika 

grunder såsom medicinska skäl eller förvaringsbegränsningar. Givet det faktum att ingen 

lagändring skett, för hur begreppet skälig levnadsnivå beskrivs i Socialtjänstlagen, blir 

slutsatsen att de lokalt utfärdade riktlinjerna spelat en avgörande roll för begreppets alltmer 

restriktiva utveckling. 

6.5 Kommunens syn kontra biståndshandläggarnas perspektiv 

Biståndshandläggare i sin egenskap av gräsrotsbyråkrater, dvs. tjänstemän som i kontakt med 

sina klienter kommer nära inpå deras vardag, upplever de äldre hjälpsökandes behov på ett 

annorlunda sätt än den organisation eller myndighet som de företräder. Det kan handla om 

emotionella reaktioner när biståndshandläggarna kommer i kontakt med utsatta personer som 
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kan leda dem till att ha en annan tolkning av behovet och dess betydelse för den äldre 

personen, och i slutändan hur skäligt behovet är för denne. Samtidigt representerar 

biståndshandläggaren en myndighet, i detta fall den offentliga äldreomsorgen. Detta innebär 

att det finns regler, instruktioner och mål som behöver följas eller uppnås, och som 

myndigheten sätter. Några av handläggarna uppger exempelvis att ifall de själva fick 

bestämma i vissa ömmande fall skulle beslutet se annorlunda ut. Men myndigheten delar inte 

samma åsikt och detta resulterar i att det är myndighetens regler och mål som oftast får avgöra 

beslutet. Gräsrotsbyråkraten kommer nära inpå den hjälpsökandes vardag och omständigheter 

samtidigt som hen är en representant för en organisation med uppsatta mål och budgetära 

begränsningar. Denna dikotomi skapar en spänning och ett dilemma för gräsrotsbyråkraten 

där hen behöver ta ställning till var den primära lojaliteten ligger. Dilemmat handlar om 

huruvida det är organisationens mål som ska uppnås eller om handläggaren i första hand ska 

agera företrädare för den hjälpsökandes intressen och rättigheter. Det ingår i handläggarens 

yrkesroll att i största möjliga mån balansera dessa två perspektiv utan att det uppstår större 

konflikter däremellan. Detta spänningsförhållande leder till att handläggarna många gånger 

inte delar myndighetens syn på behovens slutliga bedömning, något som alltså blir synligt i 

våra resultat. 

6.6 Handlingsutrymme – verktyg eller ett fenomen som skapar 

osäkerhet? 

Biståndshandläggares handlingsutrymme varierar, många gånger beroende av vilka behov 

som utreds. För exempelvis omvårdnadsbehov ges ett visst handlingsutrymme, då dessa 

behov är nära förknippade med medicinska skäl och den äldre personens hälsotillstånd. Av 

resultaten framkommer en entydig bild av att tillfrågade biståndshandläggare upplever sitt 

handlingsutrymme för insatsen inköp som minimalt. Detta kan delvis förklaras av att insatsen 

inköp är av servicekaraktär, vilket kan innebära att när det inte anses föreligga hälsorisker, har 

kommunerna utrymme att vara mer restriktiva. En annan förklaring kan vara att då insatsen 

anses vara av servicekaraktär, brukar biståndshandläggare bedöma utan alltför omfattade 

utredningar. Mer rigorösa utredningar skulle kunna leda till att fler hjälpsökande får avslag, då 

en omfattande utredning innebär att handläggaren även söker andra sätt som den hjälpsökande 

skulle kunna få sitt behov tillgodosett. Det kan tolkas som att myndigheten har styrt 

bedömningar av serviceinsatser såsom inköp, med hjälp av riktlinjer, där majoriteten av 

behoven har grupperats efter en standardiserad mall för exempelvis frekvens och tidsåtgång. 
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Detta kan ses som en strategi från myndighetens sida, med mål att motverka generösare 

bedömningar av serviceinsatser, något som även begränsar handläggarnas handlingsutrymme.  

Samtidigt framhåller de intervjuade biståndshandläggarna att det är en trygghet att kunna 

förlita sig på tydliga riktlinjer. Genom riktlinjerna, upplever de att de exempelvis kan 

motivera ett avslag genom att koppla beslutet till myndighetens regelverk, som är objektiva 

och allmängiltiga, snarare än den egna bedömningen. Detta skulle kunna tolkas som att deras 

handlingsutrymme blir svårt att till fullo använda, i avsaknad av en tydlig definition för skälig 

levnadsnivå i lagrummet. Existensen av styrdokument och kommunala regelverk bidrar till att 

bedömningarna blir så lika som möjligt, enligt intervjupersonerna. Detta skulle kunna ses som 

att biståndshandläggarna saknar tryggheten att göra egna bedömningar i en kontext av vagt 

lagrum. Riktlinjerna upplevs som ett verktyg som ger vägledning då de har svårt att tolka och 

förkroppsliga handlingsutrymmet. Handlingsutrymmet uppfattas som svårgripbart och det 

finns en utbredd osäkerhet kring hur det skulle kunna tillämpas. 

Resultatet visar på att biståndshandläggarna ser de kommunala riktlinjerna som det som ger 

deras yrkesutövning legitimitet och som skänker trygghet i att likabehandlingsprincipen 

uppfylls. Samtidigt uppfattas de kommunala riktlinjerna ibland som motstridiga gentemot den 

egna bedömningen, de själva skulle kanske göra en annan bedömning ifall de hade det 

utrymmet. Riktlinjerna blir alltså ett ”nödvändigt ont” i en kontext av, vad vi vill karakterisera 

som ett diffust lagrum.  



 

45 
 

7. Diskussion  

7.1 Resultatdiskussion 

Lagstiftarens ambition med begreppet skälig levnadsnivå, var att det skulle tolkas dels genom 

kommunala riktlinjer dels genom rättspraxis. Dock framkommer att utvecklingen av 

rättspraxis har blivit eftersatt och att ambitionen delvis har fallerat, särskilt inom 

äldreomsorgen, där de prejudicerade domarna varit få (Lindelöf & Rönnbäck, 2004). 

Begreppet skälig levnadsnivå har således inte tolkats i tillräcklig uträckning genom 

rättspraxis, för att kunna ge vägledning till myndigheter och enskilda handläggare som i 

praktiken ska tillämpa begreppet och anpassa det till individuella och lokala förutsättningar. 

Konsekvensen har blivit att kommunerna fått en stor roll i att fylla tomrummet som lämnats 

av den otillräckliga utvecklingen av rättspraxis, inte minst inom äldreomsorgen. 

Enligt Lindelöf och Rönnbäck (2004) var tanken med Socialtjänstlagens natur som ramlag att 

lämna stort handlingsutrymme till handläggarna. Dock konstaterar de att det faktum att 

Socialtjänstlagen är så pass opreciserad har lett till motsatsen, nämligen att tillämpningen av 

SoL och tolkningen av skälig levnadsnivå, komplicerar yrkesutövningen. Vår studies resultat 

pekar i samma riktning, på att biståndshandläggarna som tillämpar begreppet skälig 

levnadsnivå inom inköp upplever minimalt handlingsutrymme och osäkerhet i hur 

handlingsutrymmet ska användas. Detta kan ses som en direkt följd av att riktlinjerna för 

insatsen inköp har fått en avgörande roll i bedömningen, se Gunnarsson & Karlsson (2017). 

Vidare påvisar våra resultat att handläggarna föredrar att ha tydliga riktlinjer som stöd och 

verktyg istället för att behöva handskas med ett diffust område och uppdrag. 

Biståndshandläggares yrkesroll, som kan liknas vid att vara en gräsrotsbyråkrat, har 

karaktären av att ha en grindvaktsfunktion, där tjänstemannen är ålagd att sålla bland de 

hjälpsökande och deras behov samt att hushålla med budgeten (Norman, 2010). Av resultaten 

framkommer att budgetära begränsningar och ledningens kontroll har fått ökat inflytande över 

biståndshandläggarnas mandat och yrkesroll, vilket kommer till uttryck genom exempelvis 

indragna delegationer och restriktivare direktiv kring bistånd. Handläggarna överlag upplever 

sig ha begränsat handlingsutrymme samtidigt som ledningen på olika sätt aktivt försöker 

kontrollera och styra handlingsutrymmet ytterligare.  
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Vidare kan konstateras att bedömning av behov av inköp, som till synes kan te sig som ett 

relativt okomplicerat område, vid en analys visar sig inrymma både gråzoner och dilemman. 

Ett sådant dilemma, där tillfrågade biståndshandläggare uppger att det saknas vägledning om 

vad som ska väga tyngst, uppkommer mellan å ena sidan den hjälpsökandes rätt att bibehålla 

en livsföring som har kulturella och/eller religiösa inslag, såsom halal eller kosherkost, och å 

andra sidan närhetsprincipen, som anges i kommunala riktlinjer (Socialstyrelsens Etikråd, 

2006). 

Begreppet skälig levnadsnivå sätter, just på grund av frånvaron av en tydlig definition, 

biståndshandläggarnas handlingsutrymme på prov. Det blir svårt för handläggarna att utöva 

sitt handlingsutrymme då de är ålagda att göra bedömningar utifrån så pass diffusa kriterier. 

Påföljden av detta kan till och med bli att handläggarna själva föredra mindre 

handlingsutrymme till fördel för tydligare riktlinjer och vägledning.  

7.2 Metoddiskussion 

Den valda metoden har utgått ifrån enskilda intervjuer med yrkesverksamma 

biståndshandläggare från två olika stadsdelsförvaltningar inom Stockholms stads 

äldreomsorg. Poängen med intervjuerna har varit att låta handläggarna resonera fritt och dela 

med sig av egna förhållningssätt och upplevelser av yrkesrollen samt utövandet vad gäller en 

specifik insats och behovsområdet inköp. Ett annat upplägg som skulle kunna komplettera vår 

studie är att delta under handläggningsprocessen för att få bättre insyn i hur bedömningar och 

beslut fattas i praktiken, exempelvis genom participerande observation, här kan dock 

sekretessbegränsningar finnas då de hjälpsökandes identitet måste skyddas. 

Ett annat alternativ hade kunnat vara att samla informanter i fokusgrupp och låta dem 

resonera tillsammans alternativt dokumentera chefernas åsikter som ytterligare en nyans i 

forskningsunderlaget. Dock valde vi enskilda intervjuer för att undvika självcensur eller 

eventuell obalans som kan uppstå då vissa trivs bra med att tala i grupp och framföra sin åsikt 

medan andra kan vara mer återhållsamma i större forum, särskilt om den egna åsikten inte är 

vanligt förekommande.  

7.3 Förslag till framtida forskning 

Våra resultat visar att handlingsutrymmet hos de tillfrågade biståndshandläggarna är minimalt 

vad gäller bedömning av behov av inköp och det är som tydligast under 
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handläggningsprocessens beslutsfas. Biståndshandläggarna menar att ifall behoven anses 

ligga utöver skälig levnadsnivå, i enlighet med riktlinjerna, åligger det cheferna att fatta 

beslut. Dock ligger det utanför vår studies omfattning att undersöka hur handlingsutrymmet 

tar sig uttryck under andra moment i handläggningsprocessen, såsom under mötet med 

klienten eller under kartläggning av klientens livssituation. Att undersöka och analysera 

ledningens syn och förhållningssätt vad gäller biståndshandläggarnas handlingsutrymme och 

skälig levnadsnivå skulle också kunna vara ett perspektiv att undersöka i kommande 

forskning, med ledning avses här exempelvis enhetschefer.  

En annan vinkel som denna studie inte har beaktat är hur utvecklingen av IT-system och 

ärendehanteringsprocesserna däri eventuellt påverkar biståndshandläggares yrkesroll och 

handlingsutrymme. I en rapport från Socialstyrelsen (2003, s. 28) står att man kan förvänta sig 

att IT-systemen som exempelvis ger förvalsalternativ vad gäller en insats frekvens och 

utformning, leder till att riktlinjerna får ännu större tyngd i handläggarpraxis, än om 

riktlinjerna enbart fanns dokumenterade och inte var införlivade i systemet. 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen fick vi en bild av att bedömning av behov av 

inköp för äldre är ett område som rymmer mer komplexitet än vad man inledningsvis kan tro. 

Genom resultat och analys fick vi denna bild bekräftad. Området rymmer både gråzoner och 

dilemman för de biståndshandläggare som deltagit i vår studie och det är också ett 

behovsområde där det diffusa begreppet skälig levnadsnivå, ibland komplicerar snarare än 

vägleder handläggarnas yrkesutövning. Ett något överraskande fynd, var handläggarnas 

perspektiv att handlingsutrymme som fenomen inte är odelat eftersträvansvärt, utan något 

som också ställer krav och ibland till och med komplicerar yrkesrollen ytterligare.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1. Ett etiskt dilemma om äldre och mat 

Nedanstående text är en del av en sammanställning av Etikrådets diskussion från den 8 juni 

2006 där dilemman från äldreomsorgen behandlas. Denna del handlar om inköp med kulturell 

prägel. 

Möjlighet att välja matvaror 

En äldre muslimsk kvinna klarar inte längre av att köpa hem de matvaror hon vill ha och hon 

har inga släktingar i Sverige som kan hjälpa henne med det. Biståndsbedömaren beviljar 

henne bistånd till hjälp med att handla livsmedel. Redan vid det första inköpstillfället uppstår 

emellertid problem. Vårdbiträdet som ska handla säger sig inte kunna köpa de halalslaktade 

varor kvinnan vill ha. Hon säger att hemtjänsten endast handlar i den mataffär som ligger 

närmast kvinnans bostad och de har inte tid att åka runt för att få tag i de livsmedel kvinnan 

vill ha. Den äldre kvinnan menar att det är oacceptabelt eftersom utbudet av livsmedel som är 

accepterade för henne som muslim är starkt begränsade i hennes närområde. Kommunen 

menar att kvinnans önskemål tar för mycket tid i anspråk för vårdbiträdena och det strider 

dessutom mot kommunens riktlinjer där det står att inhandling av matvaror ska göras i 

närmaste livsmedelsaffär. 

Vårdbiträdets etiska dilemma 

Vårdbiträdet inser att det är viktigt för kvinnan att få de livsmedel hon vill ha men vet 

samtidigt att det inte är möjligt för henne att tillgodose detta. 

Några juridiska aspekter 

I detta fall kan det förefalla som om två rättsligt reglerade principer står emot varandra. Den 

ena utgår från 1 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL), där det sägs att verksamheten ska bygga på 

respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Den andra utgår från 

arbetsrättsliga förhållanden där vårdbiträdet är underställt sin chef, som i sin tur är underställd 

den kommunala nämnden, som fastställt riktlinjerna för hemtjänstens inriktning. Vårdbiträdet 

kan dock inte själv lösa denna konflikt, eftersom det rättsliga problemet ligger antingen i 

utformningen av riktlinjerna eller i anvisningar om tillämpningen av dessa. I det första fallet 

är det nämnden som har problemet och lösningen. I det andra fallet är det chefen som har 

problemet och lösningen (eftersom den kommunala nämnden normalt delegerat till ansvarig 

tjänsteman för hemtjänsten att fatta beslut i enskilda ärenden). Kommunens riktlinjer får inte 

vara så ensidiga och fasta att det inte är möjligt att göra individuella avvikelser eller att de helt 

saknar tolkningsutrymme i det enskilda fallet, ty i så fall strider de mot huvudprinciperna i 1 

kap. 1 § SoL. Det måste alltså vara möjligt att göra en avvikelse i det individuella fallet från 

den allmänna riktlinjen att inköp ska göras i den närmaste livsmedelsbutiken. 

Enligt 4 kap. 1 § SoL har den enskilde rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring 

i övrigt. Genom biståndet ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska 

utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Dessa 

bestämmelser innehåller stora tolkningsutrymmen, som ska kunna användas i det enskilda 

fallet. I det aktuella fallet, ska alltså den ansvarige tjänstemannen (chefen) göra en bedömning 

där nämndens riktlinjer vägs samman med den enskildes behov och uttalade önskemål för att 

bestämma vad som i detta fall är en skälig levnadsnivå för den enskilde. Detta är inte ett 
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problem som ska överlåtas åt det enskilda vårdbiträdet att lösa. Om den enskilde inte är nöjd 

med den behöriga tjänstemannens beslut, kan detta överklagas (16 kap. 3 § SoL), och den 

enskilde ska ges en besvärshänvisning i samband med beslutet. 

I det aktuella fallet kan frågan också kompliceras av att valet av mat kan vara en del av 

kvinnans religion och religionsutövning. I 2 kap. 1 §, pkt 6 regeringsformen är varje 

medborgare gentemot det allmänna garanterad religionsfrihet, dvs. frihet att ensam eller 

tillsammans med andra utöva sin religion. Om valet av mat kan anses som en del i 

religionsutövningen, är kommunen skyldig att också väga in den grundlagsskyddade rätten i 

sin bedömning vid utformningen av biståndet. Till religionsutövning hör inte enbart de rituella 

och ceremoniella handlingar som ingår i särskilda gudstjänster eller motsvarande, utan även 

sådana företeelser som föreskrifter om beteende, klädedräkt, val av föda och liknande som är 

starkt knutet till religionen. Inom ramen för officialprincipen är det myndighetens uppgift att 

utreda om en sådan anknytning till religionsutövning föreligger i det aktuella fallet. 

Etikrådet diskussion 

Socialtjänsten måste ta reda på om detta med att äta halalslaktat kött är en viktig del i 

kvinnans religionsutövning. Är det så måste myndigheten ta hänsyn till det enligt 

regeringsformen. En myndighet kan inte ställa upp tillämpningsföreskrifter för sin personal 

som gör att man kommer i konflikt med regeln om religionsutövning. Socialtjänsten ska vara 

till hjälp för den enskilde att utforma sitt eget liv och i det egna livet ingår en möjlighet till 

religionsutövning. 

Skälig levnadsnivå 

Det är myndigheten som ska bedöma vad som är en skälig levnadsnivå för kvinnan. Hon kan 

inte själv bestämma vilken hjälp hon ska ha, men det är angeläget att kvinnans levnadsbehov 

tillgodoses på ett bra sätt. I vissa kommuner kan det kanske vara svårare att få tag i 

halalslaktat kött men huruvida det är lätt eller svårt att införskaffa köttet ska inte inverka på 

bedömningen om det är betydelsefullt för att uppnå en skälig levnadsnivå för kvinnan. Att det 

skulle vara svårt att få tag i köttet är inte skäl för att avslå ansökan. 

Vad har kvinnan ätit tidigare? 

En fråga som måste ställas är hur kvinnan har fått tag i halalslaktat kött tidigare. Har hon 

lyckats med det så bör kommunens hemtjänst också kunna få tag i köttet. Självklart kan det 

inte ställas orimliga krav på en social myndighet att den ska ordna fram köttet, om det inte 

skulle vara möjligt att få tag i det inom ett rimligt område. Vårdbiträdet känner nog till att det 

är möjligt att få tag i halalslaktat kött, i annat fall skulle hennes etiska dilemma inte uppstå. 

Om det inte går att få tag i köttet skulle problemet inte uppstå. 

Värdighet och välbefinnande 

Värdighet hör till de begrepp som ska vara vägledande för många handlingar inom 

socialtjänsten. I det här fallet finns det två aspekter av värdighetsbegreppet. Den ena har att 

göra med kvinnans värdighet och hennes möjligheter att leva i enlighet med religiösa påbud. 

Det kan vara kränkande att hon inte skulle kunna utöva sin religion i och med att hon inte får 

den mat hon anser sig behöva. Den andra aspekten är den moraliska värdigheten som 

vårdbiträdet har rätt att få känna genom att hon kan utföra handlingar som hon anser verkar 

rätta och rimliga. Vårdbiträdet förstår kvinnans önskemål och tycker de är rimliga men kan 

inte tillgodose dem p.g.a. kommunens rigida riktlinjer. 



 

53 
 

Det kan också vara så att kvinnan inte direkt känner sig ovärdig av att äta annan mat men att 

hon upplever obehag av att göra det och att hennes välbefinnande försämras. 

Riktlinjer 

Tanken med riktlinjer är att de ska fungera som ledning för verksamheter. Även om en 

kommun har vissa riktlinjer eller tillämpningsföreskrifter så måste möjligheten att ta hänsyn 

till individens behov finnas. Denna möjlighet måste också klart framgå av riktlinjerna. I det 

enskilda fallet kan inte riktlinjer som inte tar individuell hänsyn till människors behov 

åberopas. Vårdbiträdet kan ta upp med kvinnan om att ta ytterligare kontakt med 

biståndshandläggaren, som kanske rutinmässigt fattat beslutet efter kommunernas riktlinjer 

utan att känna till kvinnans bevekelsegrunder med önskemålet om speciella matvaror. Om 

biståndshandläggaren vidhåller sin uppfattning kan kvinnan uppmanas till att överklaga 

beslutet. Om inte heller denna åtgärd leder till att kvinnan får den mat hon önskar kan 

vårdbiträdet, om hon anser att det är fel, välja att bryta mot riktlinjerna och se till att kvinnan 

får sitt kött. 

Det förekommer ibland olika kulturer och klimat inom förvaltningarna. I vissa förvaltningar 

är det tillåtet och kanske t.o.m. uppmuntras att personalen för tillbaka de problem som uppstår 

till följd av riktlinjerna för diskussion. I andra betraktas man som ett dåligt vårdbiträde om 

man inte följer riktlinjerna. 

Konklusion 

Vårdbiträdet känner sig uppenbarligen kluven inför kommunens riktlinjer vilka innebär att 

kvinnans behov inte kan tillgodoses. Riktlinjerna, som i och för sig kan vara rimliga, tyder 

dock på en stelbenthet i det enskilda fallet. Det borde inom ramen för riktlinjernas tillämpning 

vara möjligt att tillmötesgå kvinnans önskemål, i synnerhet om det finns religiösa incitament. 

Det borde alltså vara möjligt att utöka vårdbiträdets tid så att hon kan få möjlighet att gå några 

kvarter längre bort för att inhandla det kvinnan vill ha. Kvinnan har sannolikt själv tidigare 

lyckats få tag i köttet och då borde det även vara möjligt för vårdbiträdet att bistå med detta.
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Bilaga 2. E-post till intervjupersoner 

 

 Hej! 

Tack för att visat intresse av att bli intervjuade av oss. För att förtydliga det hela är vi två 

studenter från socionomprogrammet på Stockholms Universitet som just nu har påbörjat 

skrivandet av vårt examensarbete. 

Syftet med studien är att se hur biståndshandläggare förhåller sig till skälig levnadsnivå när 

det kommer till insatsen inköp. 

Intervjun är frivillig och avsatt tid är cirka 1 timme. Under intervjun är ni välkomna till att 

ställa frågor. Ni kan även välja att inte svara på frågor eller avbryta intervjun när ni vill utan 

angiven anledning. 

Intervjun kommer att med ert samtycke spelas in. Detta för att få så mycket information och 

material som möjligt. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och används enbart 

för denna studie. Materialet kommer att avidentifieras. Det som samlats in kommer att raderas 

när studien är slutförd. Ni får gärna ett exemplar av vår studie när den är färdig. 

Innan intervjun kommer vi även att maila intervjuguiden till er. 

  

Vi ses på intervjun efter överenskommen tid och plats! 

  

Med vänliga hälsningar, 

  

Studenter: 

Jannis Stratoudakis  

Yasamin Javadzadeh   

  

Handledare:  

Lis-Bodil Karlsson  
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Bilaga 3. Intervjuguide 

Inledande frågor: 

1. Hur länge har du arbetat som biståndshandläggare inom äldreomsorgen?  

2. Hur länge har du arbetat inom Stockholms Stad samt i just denna stadsdelsförvaltning?  

3. Har du tidigare arbetserfarenhet inom äldreomsorgen i annan ort?  

Tema 1. Insats inköp 

1. Skulle du kunna beskriva insatsen inköp och dess innebörd? 

2. Hur kan det se ut vad gäller äldres behov av inköp? (Vad har du stött på) 

3. Vad anser du vara skäligt just kring insatsen inköp?  

(Hur tänker du kring skälig levnadsnivå vid bedömning av insatsen inköp?) 

• Vilka varor är skäliga att inhandla? 

• Vilka affärer ska ingå? 

• Hur stort avstånd till butik är skälig?  

• Ingår inhandling av t.ex. alkohol och tobak? 

• Vad gäller om den äldre har speciella/medicinska behov kring inköp av exempelvis 

mat/ färska varor? 

• Har du exempel på behov kring inköp som du har stött på som anses ligga utöver 

skälig levnadsnivå? 

• Vid fall där behov fått avslag, finns det andra lösningar, isf. vilka? 

4. Dagliga inköp av matvaror, läkemedel etc. kan tänkas vara enklare att besluta om, men vad 

ingår egentligen i övriga inköp?  

• Om en äldre söker bistånd för exempelvis en duschslang från Clas Ohlsson, hur skulle 

du tänka då?  

5. Vissa typer av inköp av anses vara ett etiskt övervägande, såsom inköp av tobak, alkohol, 

spel etc. Hur förhåller du dig till det och påverkar det ditt beslut av insatsen?  

• Påverkar det om man misstänker eller ser ett pågående missbruk hos en enskild äldre? 

6. Tycker du det finns någon särskilt gråzon eller tomrum i styrdokumenten (t.ex. lagrum, 

föreskrifter, direktiv etc.) just gällande insatsen inköp? Något som saknas idag och som skulle 

hjälpa dig vid bedömningar gällande insats inköp? 
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7. Har du upplevt att det finns speciella behov inom insatsen inköp som kommunen inte 

tillgodoser? Om ja, skulle du vilja berätta mer om det? Något specifikt fall du kan minnas? 

Tema 2. Skälig levnadsnivå 

1. Hur ser du på skälig levnadsnivå, vad innebär det för dig? 

2. Finns det konkreta exempel du kan ge på skälig levnadsnivå inom äldreomsorgen? Om ja, 

kan du ge exempel? 

3. Har du upplevt att det blivit någon förändring kring tolkningen av skälig levnadsnivå under 

tiden du arbetat här eller inom Stockholms Stad?  

4. Under de åren som du arbetat som biståndshandläggare, har du någon gång hamnat i ett 

dilemma vad gäller skälig levnadsnivå vid bedömning av insatsen inköp? Om svaret är ja, 

skulle du vilja berätta mer om det?  

Tema 3. Handlingsutrymme och kommunala riktlinjer 

1. Vad innebär begreppet handlingsutrymme för dig?  

2. Hur stort handlingsutrymme upplever du att du har vad gäller bedömning av insatsen 

inköp? 

3. Finns det specifika riktlinjer som du använder dig utav på just din förvaltning? Hur ser 

riktlinjerna ut i förhållande till riktlinjerna som finns för hela Stockholms stad? 

4. Vilken roll har riktlinjerna för din bedömning gällande insatsen inköp?  

5. Anser du att dessa riktlinjer ger dig vägledning? Om ja, på vilket sätt? 

6. Känner du att du är bunden till dessa riktlinjer? 

7. Hur ser du på handlingsutrymmet i förhållande till riktlinjerna?  

8. Finns det annat än bara riktlinjer som du förhåller dig till?  

• Om ja, vad? 

9. Om du fick välja, hade du valt att ha mindre handlingsutrymme och tydligare formulerad 

lagtext/riktlinjer eller hade du föredragit större handlingsutrymme och mindre tydlig 

formulerad lagtext/riktlinjer? Motivera gärna ditt svar. 
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10. Upplever du generellt att det är en trygghet för dig i din yrkesroll att det finns preciserade 

riktlinjer kring biståndshandläggning eller är du mer benägen att se det som en 

begränsning/hinder som inskränker ditt handlingsutrymme i tolkningen av lagrum? 

11. Socialtjänstlagen ger handlingsutrymme till biståndshandläggare att bedöma individuella 

och unika behov. Anser du att detta kan komma i konflikt med principen att alla äldre ska 

behandlas lika (likabehandlingsprincipen)? Exemplifiera gärna. 

Avslutning: 

1. Är det något du skulle vilja lägga till som du tycker att vi missat eller inte har tagit upp? 

2. Om vi har ytterligare funderingar, är det okej om vi kontaktar dig igen med kompletteringar 

via e-post? 
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Bilaga 4. Samtyckesformulär 

 

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudien med preliminär titel; 

Handlingsutrymme vid insats inköp.  

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in och handhas. Jag har 

även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta min 

medverkan i studien utan att ange orsak. Jag samtycker till att jag kommer under intervjuns 

gång att spelas in och har fått information om att det kommer att raderas när studien är 

färdigställd.  

Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie som handlar om hur 

biståndshandläggare förhåller sig till skälig levnadsnivå och handlingsutrymme när det 

kommer till insatsen inköp. 

 

Ort/Datum/År:____________________________________________________ 

 

Namnunderskrift intervjuperson:______________________________________ 

 

Namnförtydligande:________________________________________________ 

 

Forskare 1 underskrift:_______________________________________________ 

 

Namnförtydligande:_________________________________________________ 

 

Forskare 2 underskrift:_______________________________________________ 

 

Namnförtydligande:__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


