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Abstract

Titel:   Skälig levnadsnivå

Engelsk titel:   A Reasonable Standard of Living

Nivå: C-uppsats höstterminen 2009

Författare: Peter Eklund och Sofia Rutbäck

Handledare: Lena Widerlund 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka innebörder och tolkningar kring 
lagstadgade begreppet skälig levnadsnivå ur ett brukar- och 
handläggarperspektiv. 

Bakgrund: Socialstyrelsen beskriver att målen med portalparagrafen i socialtjänstlagen ger 
uttryck för principen om alla människors lika värde och lika rätt till social 
trygghet, vård och omsorg. Rätten till bistånd finns beskrivet i 
Socialtjänstlagen 4:1§ där det står att den som inte själv kan tillgodose sina 
behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av 
socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde 
skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

Metod: Studien har en kvalitativ inriktning med induktiv ansats, där vi går från empiri 
till ett slutligt resultat.

Analys:            Denna studie har visat att det inte finns så mycket tidigare forskning gällande 
   skälig levnadsnivå inom hemtjänsten. Förkunskaperna om begreppet skälig 
   levnadsnivå hos brukarna var ganska små samtidigt som de allra flesta var   
   nöjda med de bistånd de fått. Vad som anses som skälig levnadsnivå skiljer
   sig åt mellan de enskilda och mellan undersökningskommunerna. Önskemål 
   från handläggarnas sida om att bevilja större/kostsammare bistånd fanns men
   överlag ansåg de att de beviljade bistånden säkerställde skälig levnadsnivå för
   de enskilda. 
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”A Reasonable Standard of Living” 

Social care, and care of the elderly in particular, is a controversial subject to which the media 

often draws attention. The elderly in our community are frequently described as “powerless” 

and entirely “left at the mercy” of the social services and what they consider to be a 

reasonable standard of living. According to Swedish law, it is our right to get assistance from 

the Social Welfare Committee towards our livelihood or living in general in case we are not 

able to provide for ourselves or if we can’t take care of ourselves on a day to day basis, unless 

we are already receiving this help from another person or authority. This is written in the 

Social Services Act from 2001 (SFS 2001:453). With this help, we are to attain a reasonable 

living standard. The question thus rises: what is a reasonable standard of living? This question 

is the focus of our bachelor thesis. The purpose of this report has been to investigate the 

meaning of as well as personal interpretations of the concept of “a reasonable standard of 

living”, as mentioned in the Social Services Act. We wanted to discuss the concept from the 

perspective of care assessors (people in authority who grant or decline help that has been 

applied for) and home-help service clients (those who apply for and receive help from the 

Social Welfare Committee). To find answers to our chosen topic, we have interviewed care 

assessors and home-help service clients. Thereafter we have analyzed their answers linked 

(assembled) to previous research. 

Both according to our sources and literature, a “reasonable standard of living” is a vague and 

unclear concept. One author claims that it has been chosen not to give further explanation or 

interpretation to the concept in the Social Services Act, because it’s something that changes 

over time and with the shifting conditions in which we live. Several informants also indicated 

that what is seen as a reasonable living standard isn’t necessarily the same from one decade to 

the next. Synonyms, found in dictionaries, of the word reasonable matched to a certain extent 

what our informants believed that the concept meant. Some of those adjectives are sensible, 

rational, logical, realistic, “not bad”, “quite good” and tolerable. However, both authors and 

the people that have been interviewed emphasized the importance of making an individual 

and personal appraisal of the person and his or her living situation. Literature indicate that it’s 

essential to see the person who’s applying for help in a wholesome perspective and that the 

care assessment process should be based on the person’s own wishes and requests, which

resembles several interview quotes. Many informants, home-help service clients as well as 
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care assessors, agreed that a reasonable standard of living strongly varies from one person to 

the next. Our sources believed that, in general, the help that is granted by the care assessors 

ensure a reasonable living standard for those in need. However, some care assessors wish they 

could grant/ approve more help from time to time and some of the home-help service clients 

gave examples of assistance that they believed were reasonable but perhaps were not seen as 

reasonable by the authorities/municipalities. 

In conclusion, there is no definite answer to what a reasonable standard of living is. The 

purpose of the study was to investigate the meaning of as well as personal interpretations of 

the concept. The findings of this report clearly indicate that a reasonable living standard is a 

vague concept of which the interpretation and practical meaning is highly personal.
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Förord

Vi vill tacka alla som hjälp till med att göra denna studie möjlig, kommunerna som lät oss 

intervjua deras anställda, informanterna som ställde upp både biståndshandläggarna och de 

enskilda som lät oss komma till deras hem och svarade på våra frågor, samt vår handledare 

Lena Widerlund.

Följande dikt av Hjalmar Branting (1906) beskriver en samhällssyn i tidigt nittonhundratal:

Vi börja litet till mans inse att olyckliga

Sociala massföreteelser när allt kommer

Omkring måste ha andra grunder än sådana

Som kunna avhjälpas genom predikan av

Individuella dygder.

(s.13)

Peter Eklund & Sofia Rutbäck 091021
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Inledning

I media uppmärksammas det ofta om hur äldre personer nekas hjälp från socialtjänsten till att 

få saker och ting gjorda på sitt sätt. Det beskrivs att personerna befinner sig i en 

beroendeställning där de är inte kapabla att ta hand om sig själv fullt ut, de kan inte göra saker 

på det sätt de tidigare gjort det. Detta beroende på funktionsnedsättningar som kan komma 

från/under normalt åldrande eller efter sjukdom. Utsatta personer som tjänat samhället under 

så många år, betalat skatt, slitit och likt deras generation aldrig klagar eller sagt ifrån. Nu 

befinner de sig i en icke önskad position, maktlösa och styrda av vad samhället anser vara 

tillgodosedd skälig levnadsnivå.

I Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) § 1 anges socialtjänstens mål som skall ske på 

demokratins och solidaritetens grund och främja människornas ekonomiska och sociala 

trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet. Socialstyrelsen 

(2008) beskriver att målen med portalparagrafen i socialtjänstlagen ger uttryck för principen 

om alla människors lika värde och lika rätt till social trygghet, vård och omsorg. 

Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag som ger kommunerna stort ansvar, men även frihet 

att utforma verksamheten med utgångspunkt från lokala förutsättningar och behov. Det står 

även att genom biståndet ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå, som ska stärka 

dennes enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Vidare står det skrivet i 

Socialstyrelsen (2008) att bistånd enligt SoL syftar till att tillförsäkra skäliglevnads nivå 

medan Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)(SFS 1993:387) 

tillförsäkrar goda levnadsvillkor. Vidare beskrivs det i båda lagarna att socialtjänsten ska 

genomsyras av en helhetssyn på människan, inte bara vara behjälplig med vissa saker utan att 

se helheten. Med principen om normalisering menas att socialtjänsten ska stödja på ett sätt så 

att individen ska kunna vara som andra och ha det som andra men samtidigt också tillmötesgå 

rätten att vara som och ha det som man själv önskar. 

Rätten till bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) (SFS 2001:453) 4:1§ beskriver att den som 

inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till 

bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 

Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas 

så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.
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Begreppsförklaring

Ordet skälig kan enligt Svenska Akademins ordlista (1995) kopplas till förnuftig och 

förståndig. Skäligt kan sägas vara det som är likvärdig med den allmänna uppfattningen om vad 

som är lämpligt. Synonymer till skälig är rimlig, lagom, billig, rättvis, överkomlig, motiverad, 

berättigad, tillbörlig och vederbörlig enligt synonymer.se.

Informanterna som arbetar med biståndshandläggning benämns som biståndshandläggare.  De i 

analysen som intervjuats och har hjälp från hemtjänst benämns som den enskilde, brukaren eller 

hemtjänst kunden.

Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att undersöka innebörder och tolkningar kring lagstadgade begreppet 

skälig levnadsnivå ur ett brukar- och handläggarperspektiv. 

Hur reflekterar handläggare kring begreppet i handläggningsprocessen?

Upplever mottagare av hemtjänst att hjälpen de får tillförsäkrar skälig levnadsnivå?
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Bakgrund

I detta avsnitt beskrivs hur tidigare forskning har behandlat begreppet skälig levnadsnivå. 

Först presenteras socialtjänstlagens mål och riktlinjer, sedan beskrivs skälig levnadsnivå 

allmänt, och slutligen bearbetas kommunernas självbestämmande gällande handläggning.

Socialtjänstlagen

Enligt Fahlberg & Magnusson (2002) började den nya socialtjänstlagen att gälla den 1 januari 

2002. Begreppet skälig levnadsnivå är ganska vagt och otydligt. Dock är det rimligt att se 

begreppet som ett uttryck för uppfattningen att samhällets hjälp inte bara ska avse vad som 

direkt behövs för den enskildes grundbehov utan att hjälpen också ska ha en viss kvalitet. Vad 

som i varje enskilt fall är att anse som skälig levnadsnivå måste bedömas utifrån den tid och 

de förhållanden under vilka den hjälpbehövande lever i. I Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) 

4:1§ beskrivs rätten till bistånd för den enskilde. Den som inte själv kan tillgodose sina behov 

eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin 

försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom 

biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker den 

enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Bergstrand (2009) beskriver att 

socialtjänstlagen vilar på följande vägledande principer, helhetssyn, en strävan att förstå 

sammanhang och den helhet som den enskilde är del av, både starka och svaga sidor. 

Frivillighet och självbestämmande, är den grundläggande utgångspunkten, att själv få välja att 

acceptera eller förkasta erbjudanden och service. Kontinuitetsprincipen, handlar om goda 

relationer mellan den hjälpsökande och socialtjänstens företrädare och få möta samma person 

under en tid. Normaliseringsprincipen, betyder att alla oavsett funktionsnedsättning ska ha 

rätt att leva och bo som andra. Med flexibilitet menas att insatserna ska anpassas individuellt 

efter den enskildes önskemål. Vad gäller närhetsprincipen, ska insatser ske i närheten av den 

sökandes omgivning för att upprätthålla kontakten med närstående. Och till sist kan valfrihet 

översättas med att den enskilde har rätt själv välja aktör som utför insatserna inom ramen för 

socialnämndens resurser.

Socialtjänstlagens (SFS 2001:453) kap. 5 anger särskilda bestämmelser för olika grupper. Den 

beskriver att socialnämnden ska verka för att äldre människor ska få möjlighet att leva och bo 
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självständigt under trygga förhållanden och kunna ha en meningsfull och aktiv tillvaro i 

gemenskap med andra. Vidare står det att socialnämnden ska verka för att äldre människor får 

goda bostäder och ge dem som behöver stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig 

service. Det finns också angivet att socialnämnden ska vara väl förtrogen med 

levnadsförhållandena för äldre människor i kommunen samt i sin uppsökande verksamhet 

upplysa om socialtjänstens verksamhet. Kommunen ska även planera sina insatser för äldre i 

samverkan med landstinget och andra samhällsorgan och organisationer.

Skälig levnadsnivå

Minell (2002) skriver att när den tidigare socialtjänstlagen (SFS 1980:620) antogs av 

riksdagen 1980 så avstod lagstiftarna från att närmare definiera nivå och innehåll på begreppet 

skälig levnadsnivå. Detta ansågs på den tiden orsaka för stora svårigheter. Det skulle enligt 

lagstiftaren bedömas med utgångspunkt från de förhållanden och den tid den hjälpbehövande 

lever i. Detta kan tolkas som ett försök att komma ifrån den tidigare detaljerade och hårt 

kritiserade lagstiftningen inom det sociala området. Därför kan man säga att kommunerna 

avsiktligt har fått en betydande frihet att utifrån deras egna förutsättningar och behov utforma 

biståndet och lägga upp en nivå som ska motsvara lagens krav på skälig levnadsnivå. För att 

stävja allt för stora olikheter mellan kommunerna har den enskilde getts rätt att överklaga 

socialnämndens beslut enligt Förvaltningslagen (FL) (SFS 1986:223) 22§. Författaren tar 

även upp att begreppet skälig levnadsnivå inte bara bestämmer nivån utan också vilken form 

av vård, insats eller behandling som kan komma i fråga. Därför blir den skäliga levnadsnivån 

ett uttryck för både kvaliteten i insatsen och vilken ambitionsnivå som kan vara rimlig i det 

enskilda fallet mot bakgrund av de bestämmelser som reglerar rätten till bistånd.

Gällande skälig levnadsnivå skriver Bergstrand (2003) att det är ett centralt begrepp i den nu 

gällande lagstiftningen, som beskriver den nivå på levnadsstandard som lagen garanterar. Man 

kan dock säga att skälig levnadsnivå är en ministandard eftersom kommunen har rätt att lägga 

sig på en högre nivå i enskilda ärenden. Författaren beskriver vidare att hemtjänstens mål är 

en viktig resurs för att få bo självständigt under trygga förhållanden och innehållet som den 

enskilde kan få är både av service- och omvårdnadskaraktär. Med service menas exempelvis 

städning, tvätt av kläder och inköp och omvårdnad kan handla om att äta, klä på sig och sköta 

hygien och alla kommuninnevånare kan få hjälp (SFS 2001:453 kap.4 § 1).
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Svensson (2000) beskriver att den konkreta innebörden av skälig levnadsnivå, i sin 

beskrivning gällande försörjningsstöd, är att det finns en någorlunda konkret kärna. Som 

innebär att man på förhand kan säga att den som saknar medel till sin försörjning har rätt att få 

ett visst belopp pengar om inte försörjningen kan tillgodoses på annat sätt och att den sökande 

står till arbetsmarknadens förfogande. Dock är det endast i detta fall det kan förutsättas att så 

är fallet, i alla andra fall utgår bistånd om beslutsfattaren som efter prövning anser att behovet 

måste tillgodoses för att skälig levnadsnivå ska uppnås.

Livsföring i övrigt och avgifter

”Livsföring i övrigt” är ett begrepp som har funnits med allt sedan socialtjänstlagen trädde i 

kraft för snart tjugo år sedan. Till begreppet räknas alla de olika behov som den enskilde kan 

ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå och som inte omfattas av försörjningsstödet. Det 

kan vara fråga om bistånd till läkarvård eller tandvård, glasögon, möbler, husgeråd, 

vinterkläder, hemtjänst, särskilt boende för äldre eller funktionshindrade m.m. Det är inte 

möjligt att lämna en specificerad uppräkning av vilka insatser eller behov som ska anses ingå i 

och med att bistånd ska beslutas efter individuella behov. Men den rättspraxis som har 

utvecklats under de snart tjugo år socialtjänstlagen har varit i kraft, samt allmänna råd från 

Socialstyrelsen bör vara vägledning vid bedömningen av vilken biståndsinsats som kan 

komma i fråga för att uppnå skälig levnadsnivå. En individuell bedömning måste dock göras i 

varje enskilt fall. Enligt regeringen får inte den enskildes ekonomi avgöra om han eller hon 

ska få biståndsinsatser som han eller hon är i behov av. Äldre eller människor 

funktionsnedsättning ska inte behöva få sina biståndsbehov bedömda i relation till sin 

ekonomi. Men enligt SoL (SFS 2001:453 § 35) har kommunerna rätt att ta ut 

inkomstrelaterade avgifter för den typen av hemtjänstinsatser. Den ekonomiska bedömningen 

kommer därför in vid bestämmandet av vilken avgift som den enskilde skall betala beroende 

på hur kommunen bestämt (Norstedts Juridik, Zetro)

Kommunernas självbestämmande

Grönwall, Holgersson, Nasenius (1991) skriver att kommunerna har en betydande frihet att 

anpassa verksamheten efter lokala förutsättningar, detta i överensstämmelse med den 

kommunala självbestämmanderätten och demokratin. Kommunerna har då stor möjlighet att 

utforma biståndet efter hur den enskilde vill ha det och efter vad som behövs.  Problemet med 

denna uppbyggnad av lagen är att det kan finnas ojämlikheter mellan kommunerna.
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Vidare tar författarna upp begreppet skälig levnadsnivå, att det inte är lätt att sätta gränser för 

vad som räknas till skälig levnadsnivå. Skälig levnadsnivå är också beroende på vilken sorts 

biståndsinsatser man ger. Socialstyrelsen har framhållit att det är rimligt att se begreppet som 

ett uttryck för uppfattningen att samhällets hjälp inte bara ska avse vad som direkt behövs till 

den enskildes mest elementära grundbehov utan att hjälpen också ska ha viss kvalitet. Till 

skälig levnadsnivå hör att ha resurser för att kunna leva ett självständigt liv med möjligheter 

att aktivt delta i samhällslivet.

Erman (2005) beskriver om vad hemtjänsten kan bistå med och menar att den ska underlätta 

för den enskilde i den dagliga livsföringen, som ska leda till att den enskilde kan fortsätta bo 

kvar i det egna hemmet. Insatserna ska ges till människor som på grund av psykiska eller 

fysiska sjukdomar, sociala funktionsnedsättningar, fysiska funktionsnedsättningar eller av 

andra orsaker behöver hjälp och stöd i sin dagliga livsföring. Hemtjänsten uppgifter är både 

av servicekaraktär och ska ge personlig omvårdnad. Exempel på den praktiska hjälpen är 

städning, inköp, bankärenden och matlagning medan den personliga omvårdnaden kan vara 

hjälp med hygien, förflyttningar.

De aktuella kommunernas policy kring socialtjänstens insatser  

På den ena av undersöknings kommunernas hemsida finns beskrivet att när personer vill söka 

hjälp och stöd för att klara det dagliga livet ska de vända sig till biståndshandläggaren som de 

når via kommunens växel. Handläggaren ska då göra en utredning om vilken hjälp de kan få 

och den sökandes behov och önskemål ska vara utgångspunkten för utredningen. Hur mycket 

hjälp personen behöver och hur hjälpen ska utformas bestäms tillsammans med denne men 

biståndshandläggaren fattar beslutet. Vidare ges information om att ifall ansökan avslås, är 

biståndshandläggaren skyldig att motivera avslaget. Det är varje människas individuella 

behov som avgör rätten till bistånd. En förutsättning för bistånd är att behovet inte kan 

tillgodoses på annat sätt. Om personen i fråga inte är nöjd med beslutet kan han/hon överklaga 

till länsrätten. För övrigt finns information om möjlighet att anlita ombud, rätt till tolkhjälp 

och slutligen information om tystnadsplikten. Det framhävs att alla medarbetare inom 

äldreomsorgen har tystnadsplikt och tystnadsplikt innebär: att personal inte får tala om för 

någon utomstående vad den hemtjänstkunden har berättat eller annat som de fått reda på i 

arbetet, inte heller får de utan samtycke lämna ut uppgifter om enskilda personer till någon 

annan myndighet.
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I den andra undersökningskommunen har de utformat en rättighetsförklaring som lämnas till 

eller informeras till den sökande. I den återfinns information om tre av socialtjänstlagens 

uppgifter för den sociala hemtjänsten. När man pga. sjukdom, funktionsnedsättning eller 

åldersförändringar inte längre klarar av sin dagliga livsföring har man rätt till bistånd för att 

kunna bo hemma eller i ett särskilt boende. Hemtjänsten kan också ge hjälp för att 

upprätthålla en meningsfull sysselsättning och för att hålla kontakten med andra. Beslut om 

hemtjänst föregås av biståndsbedömning och bistånd ges för det man inte klarar av själv eller 

inte kan tillgodoses av andra. Personen som får ett bistånd beviljat har fortfarande ansvar för 

sig själv och sin situation. Målsättningen är att stärka förutsättningarna för att leva ett 

oberoende liv och biståndet utformas om möjligt som en hjälp till självhjälp. Om den sökande 

inte känner sig nöjd med beslutet som fattats har den sökande rätt att överklaga beslutet till 

länsrätten och även få hjälp med att utforma överklagandet om så önskas.
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Metod

Syftet med studien var att studera innebörder och tolkningar kring det lagstadgade begreppet 

skälig levnadsnivå ur ett brukar- och handläggarperspektiv. Studien har en kvalitativ 

inriktning med induktiv ansats, där vi går från empiri till ett slutligt resultat. Intervjuer har 

genomförts med sammanlagt tio personer varav, fyra handläggare och sex personer som får 

insatser i form av hemtjänst genom Socialtjänstlagen. Intervjuerna har genomförts i två 

medelstora kommuner i Norrbotten. Tre brukare och två handläggare från varje kommun har 

medverkat. Anledningen till att just tio informanter intervjuats var att det kan anses vara en 

lagom begränsning i förhållande till tidsaspekten för studien. Avgränsningen har betydelse för 

att kunna göra en mer ingående tolkning av intervjuerna men samtidigt få en bild av hur några 

brukare respektive handläggare ser på begreppet skälig levnadsnivå. (Kvale, 1997).

Denscombe (2009) menar att kvalitativa studier är vikten av att studien läggs på ämnet och 

inte mängden. När man använder sig av kvalitativa metoder gör man detta framför allt med 

intervjuer som har öppna frågor. Semistrukturerade intervjuer har vi valt där intervjuaren har 

en färdig lista med frågor som ska besvaras men ändå är flexibel och öppen med att låta den 

intervjuade utveckla sina tankar kring ämnet. Det vanligaste sättet att genomföra 

semistrukturerade intervjuer är den personliga intervjun, möte mellan forskare och informant.

När man sedan genomfört intervjuerna så analyseras de. Nackdelar med intervjuer är att det 

inte är sannolikt att vi får reda på alla aspekter genom en intervju. Informanten kan välja vad 

den vill tala om och vara tyst om annat för att framstå i bättre dager eller för att driva igenom 

de förändringar som denne önskar. Dessutom blir informantens svar styrda av vilka frågor 

som vi väljer att ställa och det kan leda till att relevant information faller bort, beroende på 

hur man som intervjuare formulerat frågorna. Även om den som intervjuar ställer öppna 

frågor är det omöjligt att täcka alla områden. Det är heller inte säkert att den informant som 

väljs är representativ för hela gruppen och uppger någonting som alla i gruppen håller med 

om. Gällande objektivitet skriver Denscombe (2009) att man genast måste inse att det aldrig 

finns någon forskning som står fri från inverkan från dem som genomför forskningen. 

Kvalitativ data är alltid en produkt av en tolkningsprocess.

Urval

Vid urval av intervjupersoner har vi vänt oss till två chefer över biståndshandläggarna i 

undersöknings kommunerna, med vissa kriterier och med förfrågan att biståndshandläggarna 

väljer ut brukare som passar in. 
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Sedan fick cheferna för biståndshandläggarna i de båda kommunerna vårt informationsbrev 

till handläggarna och informerade om projektet på passande möte eller via e-mail till samtliga 

biståndshandläggare. I informationsbrevet framgick syftet med studien samt information om 

samtycke och att materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Det framgick även hur de 

skulle kontakta oss om de var intresserade samt vilka kriterier som gällde för att anmäla sitt 

intresse. Kriterier för handläggarna var att de skulle vara fast anställda. När de intresserade 

kontaktade oss informerades de om att de fick välja mötesplatsen. Mottagarna av hemtjänst 

fick välja mellan att träffas i deras hem eller i ett bokat rum på universitetet/lärcentra. 

Biståndshandläggarna fick välja mellan att träffas på deras kontor eller i ett bokat rum på 

universitet/lärcentra.

Enhetscheferna i hemtjänst förmedlade ett informationsbrev om studien till brukarna. 

Kriterierna för brukarna var att de skulle ha daglig hjälp från hemtjänsten, haft det i minst sex 

månader och att brukaren inte har någon demenssjukdom eller annan minnesnedsättning 

utöver vad som är naturligt för personens ålder, utan måste vara så klar i tanken att han/hon 

kan förstå vad intervjun och examensarbetet handlar om och kan berätta om sina upplevelser. 

Sedan fick enhetscheferna ett informationsblad att skicka ut till samtliga som passade in enligt 

våra kriterier. I informationsbrevet stod det hur personerna ska gå till väga för att kontakta oss 

om de är intresserade av att delta i intervjun. 

Samtliga informanter informerades om att deras medverkan var frivillig och att de när som 

helst kunde avsluta sin medverkan. De fick även information om hur deras anonymitet skulle 

säkras och om vår tystnadsplikt samt vår önskan om att få spela in intervjuerna. 

Genomförande 

I god tid ordnades utrustning i form av bandspelare samt lokaler för intervjuerna 

kontrollerades. Samtliga intervjuer spelades in på band efter att informanterna fått information 

om hur vi skulle handskas med materialet. När intervjuerna var genomförda och bandade 

skrevs de ner ordagrant. Sedan sammanställdes materialet genom att vi skapade teman utifrån 

vad personerna hade berättat. Analysen byggdes ihop från de olika teman som framgick och 

analysen innebar även en jämförelse med tidigare forskning i området. Analysen avslutades 

med reflektioner och diskussion om vad som kommit fram intervjuerna.



15

Etiska aspekter

Syftet med vårt val av forskningsområde var att väcka lite tankar, främst för 

biståndshandläggarna. Kvale (1997) tar upp etiska frågor på de sju forskningsstadierna han 

beskriver. I tematiserings stadiet bör man beakta att syftet med en intervjuundersökning inte 

bara bör gälla det vetenskapliga värdet av kunskapen som eftersträvas, utan även att förbättra 

situationen för gruppen som undersöks.

Under planeringsarbetet tänkte vi på vikten av att på ett tydligt sätt informera om projektet för 

de medverkande och få deras fullständiga samtycke. Vi har även fokuserat på att säkra 

konfidentialitet för intervjupersonerna genom att avidentifiera dem samt att det inte finns 

något skrivet material med deras riktiga namn. All information från intervjuerna som kan 

avslöja intervjupersonerna har tagits bort och inspelningarna raderas (Kvale, 1997).

Vi funderade omkring urvalet av informanterna och upptäckt ett etiskt dilemma. Det var 

önskvärt att personerna vi skulle intervjua inte hade någon form av minnesnedsättning eller 

annat som kunde medföra att vi inte fick sanningsenliga svar. Frågan väcktes då om huruvida 

detta var ett etiskt korrekt kriterium. På detta sätt uteslöts personer med minnesnedsättning 

och därför kommer det inte fram hur de upplever sin situation. Slutligen valde vi att ha kvar 

detta kriterium eftersom personer med demenssjukdom eller annan minnesnedsättning utöver 

vad som är naturligt för personens ålder kan bli förvirrade och upprörda om de får frågor om 

hemtjänsten. Dessutom värdesätts att alla intervjupersoner förstår vad saken handlar om och 

kan svara på våra frågor utifrån deras verklighet. 

Metoddiskussion

Vi har valt att använda oss av kvalitativ forskning eftersom målet med studien är att belysa 

upplevelser och tankar kring begreppet skälig levnadsnivå. Med anledning av att intervjuer 

med ett relativt få antal personer har genomförts, kan det inte antas att det som framkommit i 

studien är generellt för de som har hemtjänst/arbetar som biståndshandläggare. Nackdelen 

med kvalitativ forskning är att det inte är möjligt att ha ett större antal intervjupersoner och på 

så sätt få en vidare inblick i fler människors situation. Däremot fann vi att kvalitativ metod 

ändå passade studien bättre än kvantitativ eftersom vi var ute efter att få en djupare förståelse 

av hur ett mindre antal människor ser på sin situation och begreppet. Alla intervjuer med 

biståndshandläggarna genomfördes i deras kontor, en van miljö för dem som kan ha inneburit 
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att de kände sig tryggare och kunde leverera säkrare svar. Frågorna behandlades och 

besvarades metodiskt. Intervjuerna av de enskilda med hemtjänst genomfördes i deras hem 

och på samma sätt som för biståndshandläggarna genererade det nog att de kände sig lugna 

och trygga. Det var dock intressant hur deras diskussioner och tankar kring frågor kom ut, 

vissa av frågorna kände de inte till, för att sedan i ett annat sammanhang ge ett adekvat svar 

på en tidigare fråga. Så svaren på frågorna kunde komma i ett senare skede i intervjun när 

man exempelvis satt och resonerade kring deras livssituation.
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Analys

I detta avsnitt kommer empirin vi samlat in genom våra intervjuer att beskrivas. De 

huvudkategorier som utkristalliserades under analysarbetet utgör huvudrubrikerna i avsnittet 

och citat blandas med litteratur från bakgrunden. 

Definition av begreppet skälig levnadsnivå 

Informanterna beskrev begreppet skälig levnadsnivå på olika sätt men samtidigt liknade deras 

beskrivningar varandra. Skälig levnadsnivå framställdes som något otydligt som kunde

variera mycket. I huvudsak sågs det som något grundläggande och tillräckligt för att personen 

i fråga skulle ha det drägligt, eftersom det har den enskilde rätt till. En brukare uttryckte hur 

det kunde vara att ha hemtjänst så här:

Jag fick väl ge lite avkall kring hur jag hade det förr medan jag orkade sköta 
om allt själv, men hellre lite skit i hörnen än ett rent helvete.

De flesta informanter upplevde svårigheter att definiera och beskriva begreppet skälig 

levnadsnivå. De upplevde det som ett otydligt begrepp som var svårt att bestämma vad det 

betydde. En hemtjänstkund uttryckte sig som följer:

Ja vad tänker jag på? Alltså jag tycker att jag har nu med tanke på min ålder 
en skälig levnadsnivå. (…) Det är ett ganska svävande begrepp.

Kunden försöker alltså betona att det är oklart vad begreppet egentligen betyder. En annan 

hemtjänstkund uttryckte att han inte kunde precisera vad det betydde. Han/hon kunde inte 

beskriva begreppet med egna ord. Att begreppet är otydligt stämmer överens med vad 

Fahlberg och Magnusson (2002) skriver. Enligt dem är begreppet skälig levnadsnivå ganska 

vagt och otydligt men kan ses som ett uttryck för att hjälpen ska täcka grundbehov och ha en 

viss kvalitet. Även Minell (2002) behandlar detta. Författaren tar upp att när socialtjänstlagen 

antogs av riksdagen, avstod lagstiftarna från att närmare definiera nivå och innehåll på 

begreppet skälig levnadsnivå. Detta kan förklara begreppets otydlighet. 

Skälig levnadsnivå är enligt flertalet informanter, både biståndshandläggare och kunder, något 

som varierar både från person till person och över tid. En handläggare uttryckte att vad som är 

skälig levnadsnivå ett årtionde, inte behöver fortsätta vara det. Exempelvis menar han/hon att 

det var mycket viktigare med ett städat hem längre tillbaka i tiden och att i dagens samhälle är 
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människor inte lika pedantiska med städning. Ytterligare en handläggare beskrev att skälig 

levnadsnivå varierar över tid och säger:

Sen kan det ju också variera över tid vad som just nu räknas som skälig 
levnadsnivå utifrån ekonomi. Det har varit mer stabilt kring hemtjänstfrågor 
medan det varierat ganska friskt kring boenden de senaste åren när man 
bedöms vara berättigad att få flytta in, vilket kan vara, är, av den skäliga 
levnadsnivån.

Biståndshandläggaren menar att vad som krävs för att få bistånd till särskilt boende har 

ändrats med tiden. Detta därför att skälig levnadsnivå inte är ett bestående begrepp utan något 

som kan innebära olika bedömningar över tid fast det gäller samma situation och insats. En

annan informant resonerade på ett liknande sätt omkring att få hjälp med städning och säger:

Tidigare som exempel så fick omsorgstagarna städat varje vecka, då var det 
skäligt. Nu för tiden räknas det som skäligt att få städat var annan vecka, 
hur det ser ut i framtiden är svårt att veta, kanske var tredje vecka eller om 
den ens finns kvar.

Enligt denna biståndshandläggare har uppfattningen ändrats gällande hur ofta som det anses 

vara skäligt att få hjälp med städning. Alltså ändras skälig levnadsnivå över tid. Detta 

fenomen beskrivs även i litteraturen. Både Minell (2002) och Fahlberg och Magnusson (2002) 

skriver att vad som är skälig levnadsnivå ska avgöras beroende på de förhållanden och den tid 

som den hjälpbehövande lever i. 

Begreppets innebörd varierar inte bara över tid utan även från till person till person. Detta var 

något som en handläggare och två hemtjänstkunder tog upp. En hemtjänstkund berättade 

följande:

Det är väl olika från person till person. (…) Att det ska vara: min granne ska 
ha den hjälpen, jag ska ha den här hjälpen. Vi har inte samma behov. Så det 
är väldigt många olika saker. Vi har inte samma syn på det.

En annan kund uttalade sig nästan identiskt och sa: 

Det kan betyda olika från person till person. Man lägger som in olika saker i 

det.
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Här är det tydligt att kunderna känner att vad som är skäligt för just dem, inte behöver vara 

det för deras granne eller någon annan som har hjälp av hemtjänsten. Alla har olika behov och 

är i olika situationer. Alla biståndshandläggare ansåg att individuella bedömningar är 

nödvändiga för att säkerställa skälig levnadsnivå, alltså att det varierade från person till 

person. Det var en handläggare som även definierade begreppet som något som varierade 

från person till person.

Några handläggare beskrev skälig levnadsnivå som något som var lagom, en nivå som såg till 

att den enskilde hade det drägligt. 

Att det är drägligt, att man har det bra, att man är trygg och att man får den 
hjälp man behöver, att man inte liksom behöver leva i någon slags misär.

Lagom, tillräcklig, rimlig hjälp så att det ska var en hjälp som är tillräcklig 
men inte för mycket. Så att du klarar dig, men ingen lyx, det svenska ordet 
lagom.

Här är det tydligt att även om skälig levnadsnivå varierar så tänker båda handläggarna att det 

är något som motsvarar orden drägligt och lagom. Några brukare uttryckte också att skälig 

levnadsnivå var att man hade det ”ganska bra” och ”okej” samt något som var ”lite sämre än 

bra”.  Samt att begreppet innebar att man bara kunde begära hjälp med det som var rimligt:

Det känns som något som är ganska bra, men man ska inte begära för 
mycket.

Skälig levnadsnivå…, det är, man kan ju inte få allt, att man kan ju inte få 
den levnads… som om man vore frisk. Man kan aldrig komma upp i den 
nivån inte. Det är skälig nivå.

Det är tydligt att dessa informanter upplever skälig levnadsnivå som att man inte kan få hjälp 

med allt man vill ha hjälp med. Det fanns också en uppfattning om att man inte kunde begära 

för mycket, de ansåg att man inte kan komma upp i samma levnadsnivå som de haft tidigare.

Av intervjuerna framkom att flertalet informanter definierade skälig levnadsnivå som att den 

hjälpbehövandes grundläggande behov var tillfredsställda, till exempel att man fick vara 

någorlunda ”ren och fräsch”. En av handläggarna beskrev det fortsättningsvis:
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Finns ett traditionellt tänk, mycket är ju som vi alltid har gjort, vad vi tycker 
hör in till skälig levnadsnivå, basbehov tillgodosedda. Någon extra krydda 
ger de inte om det inte är något projekt igång, utan basic, hel, ren och mätt. 

Informanten tycker alltså att vad som räknas in i begreppet skälig levnads nivå är att man får 

sina basbehov tillgodosedda, utan någon extra guldkant. En annan ansåg att skälig 

levnadsnivå, förutom att man fick den hjälp man behöver, även innebar att man inte levde i 

total ensamhet. Social gemenskap kan därför ses som något skäligt. En hemtjänstkund 

uttryckte att skälig levnadsnivå för denne var att få hjälp till att leva någorlunda normalt. 

Även här hänvisas till att personers grundläggande behov ska tillfredställas. 

Både definitionen lagom och att den hjälpbehövande ska få sina grundbehov tillgodosedda 

kan kopplas samman med litteraturen. Bergstrand (2003) beskriver begreppet skälig 

levnadsnivå en slags ministandard som lagen garanterar. Kommunerna kan däremot lägga sig 

på en högre nivå om anledning finns. 

Flertalet hemtjänstkunder uttryckte att skälig levnadsnivå för dem var något alla hade rätt till 

och det framkommer i följande utsagor:

Ja, jag tänker att det är något som man ska ha.

Då tänker jag är det något jag har rätt att få för att kunna leva någorlunda 
normalt, är det så?

Skälig levnadsnivå kan även ses som en mänsklig rättighet, något som den enskilde enligt lag 

är tillförsäkrad. Detta stämmer överens med hur rätten till bistånd förklaras i Socialtjänstlagen 

(SFS 2001:453), att den som inte själv kan tillgodose sina behov och inte får dem 

tillgodosedda av andra har rätt till hjälp från socialnämnden. 

Hur avgöra vad som är skälig levnadsnivå?

Eftersom kommunerna har stor frihet att själva bestämma närmare vad som är skälig 

levnadsnivå, har biståndshandläggarna ett viktigt arbete att bedöma och besluta utifrån regler 

och riktlinjer som fastställts av politiker. Här kommer handläggarnas tankar och funderingar 
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kring hur de säkerställer skälig levnadsnivå att presenteras. Många olika teman behandlades 

under intervjuerna, bland annat lagar, riktlinjer och domar. 

För att säkerställa skälig levnadsnivå måste man enligt flertalet biståndshandläggare använda 

sig av lagar och riktlinjer. En av handläggarna uttryckte följande:

(…) för det är ju alltid politiska riktlinjer som styr och lite som att vi är för 
generösa ibland kan det låta men vi måste ju ändå följa lagen och göra så 
bra beslut som möjligt.

Följa lagen är följaktligen något viktigt för informanten vid fattandet av beslut. Som tidigare 

nämnts, har lagstiftarna av socialtjänstlagen avstått från att närmare definiera nivå och 

innehåll av begreppet skälig levnadsnivå. Av den anledningen har kommunerna en stor frihet 

att med egna riktlinjer ta ställning till vad begreppet innebär (Minell, 2002). Politiska 

riktlinjer måste handläggare ta hänsyn till, vilket ytterligare en handläggare diskuterade kring 

och sa:

Jag arbetar utifrån de riklinjer som finns uppsatta, ibland kan man tycka att 
någon borde få mer hjälp, men då är det som politikerna fastställt och 
bestämmer vad kommunen har för ribba.

Således måste handläggarna, trots egna åsikter, arbeta enligt kommunens regler och riktlinjer. 

Förutom politiska riktlinjer, kan biståndshandläggare även använda sig av tidigare domar för 

att avgöra vad som är skälig levnadsnivå. I domarna ser de vad exempelvis Länsrätten anser i 

liknande ärenden. Så här formulerar sig en biståndshandläggare gällande beslut om särskilt 

boende:

Alla domar som nu har kommit till också om otrygghet och så fast dom har 
väldigt lite hjälp så är det ju ibland att man känner att här måste vi ändå 
bevilja. (…) Man har ju använt sig av dom under åren. Och man får ju 
överklaganden ibland och då blir det att man just då går in och läser lite 
mer domar och så. När man får överklagningar på något ärende.

Citatet pekar på att när biståndshandläggare beslutar om insatser enligt socialtjänstlagen, kan 

de se vad som ansetts som skäligt i tidigare domar. På så sätt kan de över tid se vad som gäller 

och om skälig levnadsnivå ändrats i praktiken från tidigare år. Genom att se vad domstolar har 
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ansett i olika ärenden som överklagats, kan de få ett riktmärke om vad som anses skäligt i 

dagens samhälle. Detta är viktigt med tanke på att vad som är skäligt kan variera över tid.

Några biståndshandläggare ansåg att ekonomi styrde vad som var skälig levnadsnivå. Det 

handlar alltså bland annat om hur mycket pengar som finns att ta av till de olika bistånden. En 

informant framförde att i grunden så styr ekonomin de politiska riktlinjer som finns. En annan 

sade:

Skälig levnadsnivå beror på hur mycket pengar vi får tilldelat till 
äldreomsorgen, hur mycket som verksamheten får använda, detta har 
varierat över tid. Vi arbetar efter socialtjänstlagen, som är en ramlag, via 
den ramen så blir det mindre eller mer beroende på hur mycket pengar vi får 
tilldelat. Låg tilldelning av medel leder till att den skäliga levnadsnivån blir 
lägre och vice versa. Allt beror på hur mycket pengar vi får.

I detta citat framkommer att skälig levnadsnivå kan anses bero på kommunens ekonomi, hur 

mycket pengar som tilldelas verksamheten som beviljar och utför hjälpen. När verksamheten 

har mer pengar, kan skälig levnadsnivå innebära mer generösa insatser än då ekonomin är 

sämre.

Samtliga intervjuade biståndshandläggare ansåg att diskussioner med kollegor var nödvändiga 

för att komma fram till vad som är skälig levnadsnivå, vilket i praktiken blir vad för hjälp som 

ska beviljas. ”Samråd” och ”ärendedrag” nämndes som diskussionstillfällen för handläggarna 

då de tog upp och diskuterade vissa utvalda ärenden. Diskussioner i arbetsgruppen ansågs 

leda till att de ”känner stöd” från kollegor att de beslutar rätt och inte minst att handläggarnas 

bedömningar blir rättvisa mot de hjälpbehövande. Att handläggarna får diskutera de svåra 

ärendena kan medföra att arbetsgruppen tänker liknande och fattar liknande beslut. Så här 

beskriver en handläggare:

Och andra ärenden är ju så att man är tveksamma och då tar man dom i 
gruppen. Det har stärkt oss som handläggare att vi får gå igenom dom här 
tveksamma ärendena varje vecka. För att det är ju många av oss 
handläggare som har nå önskemål och ansökningar som vi behöver 
diskutera. (…)Ja, tidigare, innan vi började med ärendedrag, körde vi vårt 
eget race och alla gjorde olika. Nu försöker vi när vi har ärendedrag att 
ändå göra så att vi har så likvärdiga bedömningar som möjligt. Medan vi 
tidigare kanske satt på våra kammare och en gjorde si och den andra gjorde 
så och vi visste inte om varandras tankar. Vilket alltså är jättelärorikt att 
veta vad man har för olika ärenden och olika grejer man kan stöta på. 
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Detta citat visar på betydelse av att få möjlighet att diskutera ärenden med de andra 

biståndshandläggarna. Handläggaren upplever att innan ”ärendedrag” infördes i just denna 

arbetsgrupp, bedömde och beslutade handläggarna olika gällande vad som var skäligt. För att 

säkerställa att de enskilda får en skälig levnadsnivå kan diskussioner leda till både att man 

som handläggare känner att man har de andras stöd och att det blir rättvisare för dem som 

ansöker om bistånd. 

Diskussioner kan enligt flera biståndshandläggare leda till att de får nya infallsvinklar i 

ärendet och att de får nya idéer och inspiration. Ofta är handläggarna oense från början om en 

viss insats är skälig eller inte men efter diskussioner är de nästan alltid överens. En 

intervjuperson berättade att han/hon kunde gå till ett ärendedrag med en åsikt och komma 

därifrån och tänka på ett helt annat sätt. Ytterligare en informant uttryckte något liknande: 

Det har hänt att jag har ändrat uppfattning. Nästan helt säker har jag varit 
att det här är ju ett bifall och sen får man remisser att man måste kolla upp 
flera saker. Och man tänker då att ja, ja just ja. 

Skälig levnadsnivå är ett begrepp som kräver diskussioner för att kunna säkerställas i 

praktiken. Nya perspektiv och stöd från andra anses som nyttigt av samtliga handläggare. 

Eftersom alla människor tänker olika, säkerställer diskussioner en rättvis bedömning. Det ger 

dem också möjlighet att förnya sina tankesätt vilket kan ses som viktigt i ett yrke som 

biståndsbedömning.

Ytterligare ett sätt att veta vad som är skälig levnadsnivå för en viss person är att lyssna på 

dennes önskemål. Flertalet informanter ansåg att man bör utgå från vad den enskilde önskar 

själv. En handläggare uttryckte följande:

Man frågar hur deras tankar är på hjälpbehovet. Vad dom skulle vilja, vad 
dom önskar. Jag brukar ofta säga det att önskan och vad man kan bevilja är 
inte samma sak men man vill alltid höra önskemålen.

Även om inte de hjälpbehövande kan få allt de önskar, anser handläggarna att det är viktigt att 

veta vad den enskilde vill och önskar. Fortsättningsvis säger samma handläggare att denne 

brukar lyssna på önskemålen, säga vad kommunen brukar erbjuda och sen läsa av reaktionen 

hos personen i fråga. Ofta kan den som ansöker om hjälp tycka att det räcker med exempelvis 
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det antalet duschar som brukar beviljas. Ibland gör den inte det och då får personen hjälp 

oftare. Handläggaren sa följande: Man diskuterar fram så att det inte ska kännas oskäligt för 

den som får hjälpen. På så sätt är den enskildes önskemål grunden för hjälpen, även om de 

inte alltid kan tillgodoses fullt ut. Detta stämmer väl överens med en av kommunernas 

information på hemsidan. Där beskrivs att när en person ansöker om hjälp kommer deras 

önskemål att vara utgångspunkten men att biståndshandläggaren fattar beslutet. Det kan även 

kopplas ihop med att socialtjänstlagen bland annat vilar på flexibilitet som en vägledande 

princip, vilket innebär att insatserna ska anpassas individuellt efter den enskildes önskemål 

(Bergstrand, 2009). Två biståndshandläggare beskrev hur de försökte göra en sammanvägning 

mellan vad som var önskat och skäligt för personen i fråga, skäligt i samhället i övrigt och 

slutligen vad den kommunala ekonomin och politiska riktlinjer anger.

Det tema som var mest förekommande i biståndshandläggarnas tankar och funderingar kring 

hur de arbetar för att säkerställa skälig levnadsnivå, var utan tvekan vikten av att göra 

individuella bedömningar. Grunden till en skälig levnadsnivå var att den beviljades efter vem 

personen var och vad som kunde vara skälig levnadsnivå för den enskilde. En 

biståndshandläggare framförde följande:

Skälig levnadsnivå är utifrån var och ens behov. Det kan skilja väldigt 
mycket mellan dom som bor i byar och dom som bor i stan till exempel. Vad 
man har gjort? Vad är skäligt för den personen? Vad man har gjort tidigare, 
innan blev sjuk alltså, och om man vill fortsätta med det då i en ansökan till 
exempel så måste man ju som biståndshandläggare titta bakåt i tiden på vad 
som den enskilde har haft för intressen. (…) Dessutom är det så olika på vad 
du har för sjukdomsbild. Det är mycket individuella bedömningar.  

Enligt denna biståndshandläggare måste man se bakåt i tiden, på vad personen har gjort 

tidigare i sitt liv samt se på vad personen har för intressen. Sjukdomsbilden spelar också in, 

vilket samma handläggare diskuterade. För människor med demenssjukdom kan det vara 

extra viktigt att komma ut på promenader ofta, eftersom de fortfarande är fysiskt pigga och 

aktiva. Annars kan det hända att de går ut själva och kanske inte hittar hem. Enligt 

informanten är det viktigt att se hela människan och dess livssituation som en helhet. En 

annan handläggare uttryckte också vikten av att se vem personen var, vid hembesöket. Det är 

enligt informanten viktigt att ta del av den enskildes livshistoria och intressen för att veta vad 

som är en skälig levnadsnivå i varje specifikt fall. Handläggaren säger: Vi ser alla olika kring 

vad som är skälig levnadsnivå, vilket visar sig väldigt tydligt i praktiken. För denna 
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handläggare var det viktigt att ibland våga frångå från de riktlinjer som kommunen har 

fastställt, om det behövs för att säkerställa att en enskild människa uppnår en skälig 

levnadsnivå. För vissa är det en skälig levnadsnivå att få uppvärmd mat istället för hemlagad 

medan det för andra inte är det. Handläggaren tog som exempel ett par som var vana att äta 

potatis och grönsaker som de hade odlat själv. För dem kändes det inte skäligt att bara bevilja 

hjälp med uppvärmning av mat eftersom mat hade spelat en helt annan roll i deras liv än för 

gemene man. 

Individuella bedömningar är således viktigt för att säkerställa skälig levnadsnivå för de 

hjälpbehövande, vilket även beskrivs i litteraturen. Bergstrand (2003) skriver att socialtjänsten 

ska bygga på en helhetssyn och poängterar vikten av att man ser helheten som den enskilde är 

en del av. Detta återfinns också på en av undersöknings kommunernas hemsida, där det står 

att det är varje människas individuella behov som avgör rätten till bistånd. 

Insatser som inte anses vara ”skäliga”

Här ges exempel på vad som generellt inte räknas in under skälig levnadsnivå. Med andra ord, 

sökta hjälpinsatser som vanligtvis resulterar i avslag. Det visade sig att vad som inte anses 

skäligt är en svår fråga. 

Hjälp med städ får man generellt inte beviljat om det finns någon i hushållet som har förmåga 

att städa. Då hänvisar kommunen till make/maka ansvar eftersom det står i äktenskapsbalken 

(SFS, 1987:230) att man ska hjälpas åt med hushållets sysslor. Detta exempel togs upp av 

handläggarna som något som vanligtvis resulterar i avslag. 

För de som inte kan laga sin mat själva, finns i undersökningskommunerna möjlighet att 

beställa färdiglagad mat som hemtjänsten kan hjälpa till att värma. Intervjuerna visar att det 

generellt sett inte beviljas matlagning som hjälpinsats. Det anses enligt kommunernas 

riktlinjer vara skälig levnadsnivå att få hjälp att värma upp färdiglagad mat. En handläggare 

berättar: 

Jo nä det är ju lite sorgligt, det tycker jag ju. Som förr när jag började för 18 
år sen då lagade dom ju maten och gjorde sockerkakor och allt möjligt. Det 
tycker jag väl är lite synd att det har försvunnit att de aldrig nästan får 
känna doften av nybakat eller nylagad mat och så där.
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Handläggaren upplever att det är beklagligt att det inte längre ses som skäligt att få hemlagad 

mat. Förr lagade hemtjänstpersonal mat till brukarna, vilket vanligtvis inte beviljas idag. I och 

med det försvinner möjligheten för hemtjänstkunderna att känna doften av nylagad mat, vilket 

kan ses som en stor förlust i synnerhet för alla som uppskattar mat och matlagning. 

Några biståndshandläggare berättade att särskilt boende inte ska beviljas utan att personen i 

fråga har stora hjälpbehov. Därför ges i regel avslag för personer utan hjälpbehov och 

personer som sökte särskilt boende för att få social gemenskap. Intervjuerna visade också 

exempel på bistånd som kommunen inte tillhandahåller, såsom exempelvis skötsel av tomt 

och blommor. En av de intervjuade säger:

Jag har haft någon gång då jag har gett delavslag. Då kunden fick hjälp med 
städ men ansökte även om skötsel av tomten och snöskottning och plantering 
av blommor och det är ju inget som vi tillhandahåller som ett bistånd. Utan 
man får i så fall se till, tyvärr var ju den här personen under 65 så man 
kunde inte hänvisa till pensionärsservice, men privata firmor Eftersom han 
hade varit med om en arbetsplatsolycka, så han hade ett försäkringsbolag 
bakom sig så att han kunde ju som kräva att dom gick in och betalade.

Vanligtvis när personen är över 65 år, kan biståndshandläggarna hänvisa till 

pensionärsservice1 som hjälper till med skötsel av tomt och snöskottning exempelvis. Men de 

som inte har fyllt 65 år, måste vända sig till privata firmor. Kommunen har inte den typen av 

hjälp som bistånd. Den enskilde kan ansöka om det men det resulterar i avslag. 

I de två kommuner där data är insamlad förekommer skillnader exempelvis när det gäller 

beviljande av promenader som bistånd. En informant uttryckte:

För en tid sen, var jag på vårdcentralen, som ligger ganska nära där jag 
bor, men ändå ligger för långt bort för att gå till. Frågade 
hemtjänstpersonalen om de kunde följa mig dit, men de hade inte tid just då, 
åkte istället taxi dit.

                                               
1 Pensionärsservice är en praktikplats för arbetslösa med flera som ägs av en av undersöknings kommunerna. 
Tjänster som tillhandahålls är bland annat fönsterputs, storstäd och i mån av tid snöskottning. Ålderspensionärer 
har rätt att använda sig av pensionärsservice. 
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Informanten menade vidare att det är lite konstigt att man inte får åka färdtjänst till 

exempelvis vårdcentralen eller lasarettet, för det är ju dit en gammal person ofta behöver ta 

sig. För då får de åka vanlig taxi eller ta sjukresor till en högre kostnad. 

Skälig levnadsnivå i praktiken

Informanterna menade att en mängd olika insatser, varierande i tid och omfattning beroende 

på personen i fråga. När handläggarna blev tillfrågade vad de bedömde vara skälig 

levnadsnivå för just dem, gällande insatsers utförande och omfattning svarade de väldigt 

olika. Först beskrivs hur biståndshandläggarna tänkte kring det, sedan hemtjänstkundernas 

funderingar.

En biståndshandläggare ansåg att om denne skulle behöva hjälpinsatser i dagsläget, skulle 

denne vara tvungen sänka sina krav för att hålla sig inom skälig levnadsnivå. Han/hon 

upplevde fönsterputs åtminstone en gång per år som skäligt. Att få ledsagning till affärer 

någon gång i månaden, promenader tre gånger i veckan och hemlagad mat några gånger i 

veckan skulle kännas som en skälig levnadsnivå för just honom/henne. Promenader och att få 

komma ut var extra viktigt.

En annan biståndshandläggare uppgav att denne gärna skulle äta uppvärmd mat från

matdistributionen eftersom matlagning inte var intressant. Däremot var promenader 

essentiellt, det skulle denna person inte kunna vara utan. Bankärenden en gång i månaden och 

att ibland få gå på stan och handla kläder skulle kännas skäligt för denna handläggare. 

Kunderna svarade väldigt olika gällande vad de tyckte var hjälp som säkerställer skälig 

levnadsnivå för dem. En kund tyckte att det var skäligt att få vara mer delaktig i när 

promenaderna skulle bli av. Denna kund ansåg inte att det var önskvärt att dessa var 

schemalagda, oavsett väder och hur den enskilde mådde. En annan hemtjänstkund tyckte att 

mat var viktigt och att skälig levnadsnivå vore att få hemlagad mat ibland. Samtidigt ansåg en 

annan person som hade hjälpinsatser att den färdiglagade maten var god och kändes 

tillgodosedd att hon/han uppnådde skälig levnadsnivå. Något som denna kund upplevde som 

viktigt för att det skulle kännas som en skälig levnadsnivå var att få möjlighet till ett rikt 

socialt umgänge. Detta tyckte kunden att han/hon uppnådde i och med hemtjänstpersonalens 
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regelbundna besök. Men det fanns en önskan om ledsagning eller promenader, eftersom 

denne ansåg att det var skäligt för honom/henne att få ”komma ut”. 

Säkerställer den beviljade hjälpen skälig levnadsnivå?

Om hjälpen som handläggarna beviljar säkerställer en skälig levnadsnivå för de som söker om 

den, svarade informanterna olika. Svaren har delats upp i vad handläggare ansåg och vad 

hemtjänstkunderna ansåg. 

De flesta handläggarna ansåg att deras beslut i huvudsak säkerställde en skälig levnadsnivå 

för de enskilda men flera av dem hade ytterligare önskningar och tankar kring insatser som 

kunde införas eller om att öka i omfattning av de redan beviljade insatserna. En 

biståndshandläggare beskrev följande:

Ja, till stor del. Kanske inte fullt ut. Jag måste ändå säga att vi har ju trätat 
mycket om dom här sakerna genom åren för jag vet där ett tag, om man 
säger i slutet på 90-talet så var det som att det sades att det får ni inte 
bevilja och det får ni inte bevilja och det var som att det nästan var förbjudet 
att bevilja promenader och kanske gångträning lite grann. Men man måste 
ju se från fall till fall och det diskuterar vi ju på ärendedragen så det har 
blivit mycket bättre.

Handläggaren anser alltså att brukarna på det stora hela har en skälig levnadsnivå även om 

förbättringar kan göras och framförallt har gjorts det senaste årtiondet. En annan handläggare 

trodde att de som ansöker om hjälp uppnår en skälig levnadsnivå i det stora hela, med tanke 

på hur biståndshandläggarna arbetar. 

Det framkom även att de som handlägger ansökningarna skulle vilja bevilja fler insatser eller 

befintliga insatser i större omfattning men att de hade riktlinjer att följa. En av dem uttryckte 

att om det var han/hon som bestämde så skulle omsorgstagarna få hjälp att komma ut mer. 

Denne tog sedan upp att det finns regelverk som reglerar att kossorna måste få vara ute, att det 

finns regler för djur men inte för människor. Ett annat problem som kom fram under 

intervjuerna var att omsorgstagarna inte alltid får hjälp att exempelvis komma till tandläkaren, 

eller vårdcentralen. En informant uttryckte det så här:

Då har det blivit ett samhälls ansvar. För ca tio år sedan var det inte 
omöjligt att vårdpersonalen fick följa och sitta med omsorgstagaren på 
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akuten flera timmar, men sånt gör vi inte idag, vi har inte pengar till det. Det 
blir så att anhöriga tar större ansvar, men så finns det också dem som 
saknar anhöriga, dessa känner jag för. 

När det gäller kundernas syn på om de har en skälig levnadsnivå med den hjälp de har, ansåg 

samtliga att de hade det även om vissa saker kunde ändras på. En kund ansåg att han/hon hade 

det bra förutom en önskan att ha någon som följer till vårdcentralen, samtidigt som han/hon 

anser att det kanske ligger lite utöver skäligt att få den hjälpen. En informant var mycket nöjd 

med livet och hjälpen och en annan var nöjd med tanke på sin ålder. En hemtjänstkund 

berättade följande angående om han/hon hade det skäligt:

Jo, allt praktiskt täcks ju upp, men det finns ju andra saker, ensamhet som 
exempel, som man inte får hjälp mot. Färdtjänsten tycker jag är fantastisk. 
Den ger mig frihetsmöjlighet att ta mig dit jag vill, men väl framme så 
behöver jag hjälp av någon, så det går inte att nyttja så ofta egentligen.

Informanten uttrycker att han/hon får hjälp med mycket praktiskt men inte med känslan av 

ensamhet. Citatet väcker tankar kring huruvida det bara är viktigt med fysisk hjälp och inte på 

det själsliga planet.
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Diskussion

Tankar som uppkommit under studiens gång och som kan kopplas till vissa av analysens citat 

är om det bara är den praktiska hjälpen som bör beviljas. Är ensamhet något man med 

beviljad hjälp kan förebygga? Upplever vi människor inte social gemenskap och frisk luft som 

lika viktigt som att få vara hela och rena? 

Enligt svenska akademins ordlista (1995) kan ordet skälig kopplas till förnuftig och 

förståndig, likvärdigt med den allmänna uppfattningen om vad som är lämpligt. Begreppet 

skälig levnadsnivå återfinns inte definierat i lagtexten utan det är något som kommunerna 

själva får utforma betydelse av utifrån riktlinjer. Enligt Bergstrand (2003) är det ett centralt 

begrepp som beskriver den nivå på levnadsstandarden som lagen garanterar, dock kan man 

säga att skälig levnadsnivå är en ministandard. I studien framkom att brukarna inte hade så 

stor insikt kring begreppets betydelse men ansåg att det rörde sig om en nivå som var ”ganska 

bra”. Både biståndshandläggarna och hemtjänstkunderna ansåg att skälig levnadsnivå var ett 

diffust begrepp vilket även Fahlberg & Magnusson (2002) kallat vagt och otydligt. Författarna 

Fahlberg & Magnusson (2002) och Minell (2002) samt flera informanter ansåg att begreppet 

ändrades över tid och från person till person. Vad som är skäligt för en person behöver inte 

vara det för en annan och något som anses skäligt under ett årtionde är inte nödvändigtvis det 

under ett annat. En informant uttryckte kort och koncist att skälig levnadsnivå var ”något som 

man ska ha” vilket överensstämmer med vad som står i socialtjänstlagen om att den som inte 

själv kan tillgodose sina behov eller får dem tillgodosedda av andra, har rätt till hjälp från 

socialnämnden. 

Biståndshandläggare arbetar med att utreda och besluta om enskildas behov efter att en 

ansökan inkommit. Det är alltså de som avgör vad som är skäligt för en person med hjälp av 

kommunens riktlinjer. Minell (2002) och Grönwall, Holgersson och Nasenius (1991) tar upp 

att kommunerna har stor frihet att genom egna riktlinjer fastställa vad som är skäligt. Vår 

studie pekar på att det är väldigt viktigt för biståndshandläggare att under 

handläggningsprocessen ha möjlighet att diskutera svårare ärenden med kollegor för att få nya 

infallsvinklar och tankesätt. På så sätt är det under diskussioner det fastställs vad som är 

skäligt för människan i fråga. Som både Bergstrand (2009) och flera informanter uttryckte det, 

bör biståndshandläggaren utgå ifrån den enskildes önskemål när han/hon bedömer vad som är 

en skälig levnadsnivå. 
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Gällande vad som anses vara skäligt och inte i praktiken, gav både hemtjänstkunder och 

biståndshandläggare flertalet exempel. Även här framkom att vad som är skäligt varierar från 

en person till en annan samt mellan kommunerna. Informanter har uttryckt önskningar om att 

komma upp i en högre levnadsnivå än vad kommunernas riktlinjer och budgeten tillåter i 

speciella fall. Överlag ansåg biståndshandläggarna att de insatser som de beviljade 

säkerställde en skälig levnadsnivå men samtidigt hade de önskningar och tankar kring hur 

insatserna i en drömvärld kunde se ut. Brukarna upplevde också att de i stora drag uppnådde 

en skälig levnadsnivå med den beviljade hjälpen, trots vissa funderingar kring specifika 

insatser som inte beviljades. 

Syftet med studien har varit att undersöka innebörder och tolkningar kring lagstadgade 

begreppet skälig levnadsnivå ur ett brukar- och handläggarperspektiv. Det som kommit fram 

från litteraturen och intervjuerna är att begreppets innebörd är svårt att beskriva med ord. Det 

är något som i praktiken varierar beroende på varje persons bakgrund och intressen. Trots att 

det är ett vagt begrepp, har vi under arbetet med uppsatsen kommit i kontakt med många 

intressanta tolkningar och tankar kring begreppet. Det kan funderas kring huruvida det bara är 

fysisk hjälp som bör prioriteras när insatser beviljas. För vissa människor kan ensamhet 

upplevas som värre än att vara hungrig eller smutsig. Eftersom alla individer är olika med 

varierande behov och känslor, är även tankar kring hjälpinsatser och vad som är skäligt 

väldigt varierande. En föreställning som genomsyrat uppsatsen är individuell bedömning 

utifrån tid, omständigheter och personen i fråga. Det är därför viktigt att mötet med den 

enskilde går bra för att viktiga fakta om personen ska framkomma och för att 

biståndshandläggaren ska ha möjlighet att lära känna personen. Om handläggaren inte ser hela 

människan och dess hjälpbehov i ett helhetsperspektiv, finns risken att vad som är skäligt för 

den hjälpsökande förbises.

Efter att ha utfört denna studie, funderar vi kring hur framtida forskning kommer att bearbeta 

begreppet. Under litteratursökningen lade vi märke till att den mesta litteraturen behandlade 

skälig levnadsnivå ur ett försörjningsstödsperspektiv. Därför kan det vara önskvärt att 

framtida forskare även belyser hur äldre och människor med funktionsnedsättning ser på vad 

som är skäligt för dem.
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Intervjufrågor:

Biståndshandläggare

Beskriv hur du definierar begreppet skälig levnadsnivå?

Berätta på vilket sätt du arbetar för att säkerställa skälig levnadsnivå i dina bedömningar?

Anser du att de beviljande besluten når upp i en nivå som kan räknas in i skälig levnadsnivå?

Förklara hur du kommer fram till vad som räknas in i skälig levnadsnivå?

Händer det att ni handläggare vid diskussioner tycker olika gällande vad som är skälig 

levnadsnivå?

Kan du ge något exempel på något som vanligtvis resulterar i ett avslag, som ej räknas in 

under skälig levnadsnivå?

Vårdtagare:

Hur länge har du haft hemtjänst? Vad var den första hjälp du ansökte om? Vad har du för 

hjälp nu? Och fler öppningsfrågor… 

Känner du/ni till begreppet skälig levnadsnivå? 

Eller

Visste du/ni att det i socialtjänstlagen står att ”de som inte klarar sig själva ska få hjälp av 

socialförvaltningen så att de uppnår skälig levnadsnivå”?

Då du /ni hör begreppet skälig levnadsnivå, vad tänker ni på då?

Anser du att den hjälp du får tillförsäkrar dig/er en skälig levnadsnivå? Varför?

Finns något som du önskar få hjälp med som du ej har fått hjälp med för att det inte räknas 

som skälig levnadsnivå? Kan du berätta mer?
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Informationsbrev och förfrågan om medverkan i C-uppsats

Skälig levnadsnivå är ett centralt begrepp i socialtjänstlagen. Eftersom vad som är skälig 

levnadsnivå för en individ inte nödvändigtvis är det för en annan, är det ett intressant begrepp 

som vi, Peter Eklund och Sofia Rutbäck, har valt att behandla i vår C-uppsats. För att få en 

inblick i detta omtalade begrepp, är biståndshandläggarnas kunskaper och erfarenheter viktiga 

att få ta del av. Vi hoppas att Ni kan hjälpa oss med detta.

I denna studie kommer begreppet skälig levnadsnivå att behandlas utifrån ett brukar- och

handläggarperspektiv. Hur det kan se ut i två medelstora kommuner, syner och tankar samt 

upplevelser kring det lagstadgade begreppet. Till vår hjälp har vi litteratur från andra studier 

och resultatet från våra intervjuer. Syftet med studien är att undersöka innebörder och 

tolkningar kring lagstadgade begreppet skälig levnadsnivå ur ett brukar- och 

handläggarperspektiv. 

Vi skulle uppskatta ifall Ni kunde distribuera de bifogade informationsbladen till 

biståndshandläggarna i Era respektive kommuner. När det gäller urval, önskar vi att alla 

biståndshandläggare som faller in under vårt kriterium får informationen och har möjlighet att 

kontakta oss. Det enda kriteriet är att de har en fast anställning. Det vore väldigt bra ifall det 

är möjligt att vi genomför intervjuerna på biståndshandläggarnas arbetstid. I 

informationsbrevet kommer våra kontaktuppgifter att finnas, så att de som är intresserade av 

att bli intervjuade kan höra av sig till oss. När de kontaktar oss, informeras de om att de får 

välja mötesplatsen. De får välja mellan att träffas på sitt kontor eller i ett bokat rum på 

universitet/lärcentra. Samtliga informanter kommer att informeras om att deras medverkan är 

frivillig och att de när som helst kan avsluta sin medverkan. De kommer även att få 

information om hur deras konfidentialitet ska säkras samt vår önskan om att få spela in 

intervjuerna.

Vi tackar så mycket för hjälpen på förhand.

Vänliga hälsningar

Peter Eklund, Piteå 070-648 58 68 

Sofia Rutbäck, Luleå 076-805 18 90
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Bilaga 3

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i C-uppsats

Skälig levnadsnivå är ett centralt begrepp i socialtjänstlagen. Eftersom vad som är skälig 

levnadsnivå för en individ inte nödvändigtvis är det för en annan, är det ett intressant begrepp 

som vi, Peter Eklund och Sofia Rutbäck, har valt att behandla i vår C-uppsats. För att få en 

inblick i detta omtalade begrepp, är hemtjänstkundernas tankar och erfarenheter viktiga att få 

ta del av. Vi hoppas att Ni kan hjälpa oss med detta.

I denna studie kommer begreppet skälig levnadsnivå att behandlas utifrån ett brukar- och 

handläggarperspektiv. Hur det kan se ut i två medelstora kommuner, syner och tankar samt 

upplevelser kring det lagstadgade begreppet. Till vår hjälp har vi litteratur från andra studier 

och resultatet från våra intervjuer. Syftet med studien är att undersöka innebörder och 

tolkningar kring lagstadgade begreppet skälig levnadsnivå ur ett brukar- och 

handläggarperspektiv. 

Vi skulle uppskatta om Ni hjälpte oss med att distribuera de bifogade informationsbreven till 

kunder i Ert hemtjänstområde som passar in under våra kriterier. Kriterierna är att kunden ska 

ha daglig hjälp från hemtjänsten, ha haft det i minst sex månader och kunden får inte ha någon 

demenssjukdom eller annan minnesnedsättning utöver vad som är naturligt för personens 

ålder, utan måste vara så klar i tanken att han/hon kan förstå vad intervjun och examensarbetet 

handlar om och kan berätta om sina upplevelser. I informationsbrevet står det hur personerna 

ska gå till väga för att kontakta oss om de är intresserade av att delta i intervjun. Kunderna får 

välja mellan att träffas i deras hem eller i ett bokat rum på universitetet/lärcentra. Samtliga 

informanter kommer att informeras om att deras medverkan är frivillig och att de när som 

helst kan avsluta sin medverkan. De kommer även att få information om hur deras 

konfidentialitet ska säkras samt vår önskan om att få spela in intervjuerna. 

Vi tackar så mycket för hjälpen på förhand.

Vänliga hälsningar

Peter Eklund, Piteå 070-648 58 68 

Sofia Rutbäck, Luleå 076-805 18 90
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Informationsbrev och förfrågan om medverkan i C-uppsats

Skälig levnadsnivå är ett centralt begrepp i socialtjänstlagen. Eftersom vad som är skälig 

levnadsnivå för en individ inte nödvändigtvis är det för en annan, är det ett intressant begrepp 

som vi, Peter Eklund och Sofia Rutbäck, har valt att behandla i vår C-uppsats. För att få en 

inblick i detta omtalade begrepp, är era kunskaper och erfarenheter viktiga att få ta del av. Vi 

hoppas att ni kan hjälpa oss med detta.

I denna studie kommer begreppet skälig levnadsnivå att behandlas utifrån ett brukar- och 

handläggarperspektiv. Hur det kan se ut i två medelstora kommuner, syner och tankar samt 

upplevelser kring det lagstadgade begreppet. Till vår hjälp har vi litteratur från andra studier 

och resultatet från våra intervjuer. Syftet med studien är att undersöka innebörder och 

tolkningar kring lagstadgade begreppet skälig levnadsnivå ur ett brukar- och 

handläggarperspektiv. 

Vi vänder oss till er biståndshandläggare för att fråga om ni kan tänka er att bli intervjuade till 

vårt examensarbete. Frågorna kommer att röra era tankar kring begreppet skälig levnadsnivå 

och er yrkesroll. Er medverkan är frivillig och ni kan när som helst avsluta er medverkan. 

Intervjuerna kommer att spelas in på band men ingen annan än vi, Peter och Sofia, kommer 

att lyssna på dem. Era namn kommer inte att finnas med i examensarbetet och all information 

ni ger som kan avslöja er identitet kommer att tas bort från texten eller ändras så er identitet 

inte kan röjas. 

Vi tackar så mycket för hjälpen på förhand.

Vänliga hälsningar

Peter Eklund, Piteå 070-648 58 68

Sofia Rutbäck, Luleå 076-805 18 90
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Informationsbrev

Hej!

Vi heter Peter Eklund och Sofia Rutbäck och vi går sociala omsorgsprogrammet 
på Luleå tekniska universitet. Det är nu vår sista termin och vi ska skriva ett 
examensarbete. Vi har valt att skriva om ”skälig levnadsnivå” – ett begrepp som 
finns i socialtjänstlagen. Därför är Era tankar och erfarenheter kring hjälpen Ni 
får från hemtjänstpersonalen viktiga.

Grunden för personers möjligheter att söka och få bistånd från socialtjänsten kan 
man läsa om i 4:e kapitlet 1:a paragrafen socialtjänstlagen. Där står att den som 
inte själv kan tillgodose sina behov och inte heller kan få dem tillgodosedda på 
annat sätt, har rätt till hjälp av socialnämnden för försörjning och annan 
livsföring. Genom denna hjälp ska personen i fråga ha en skälig levnadsnivå. 
Det är genom denna lag som Ni har hjälp i hemmet.

Vi vänder oss till flertalet personer i Ert bostadsområde som har daglig hjälp, 
bland annat Er. Längst ner i brevet står våra telefonnummer. Ifall Ni är 
intresserade av att bli intervjuade, ring Peter eller Sofia för att boka in 
intervjutillfälle. Ni får välja mellan att träffas i Ert hem eller på annan plats efter 
önskemål.

Vid intervjutillfället kommer Ni att få berätta om hur Ni tänker kring vad som är 
skälig levnadsnivå för just Er. Vi kommer att ställa frågor kring den hjälp Ni har 
och om Ni upplever att Er levnadsnivå är skälig. Det är i högsta grad frivilligt att 
bli intervjuad och Ni kan när som helst avbryta er medverkan. Intervjuerna 
kommer att spelas in men ingen annan än vi som skriver uppsatsen, kommer att 
lyssna på dem. All information Ni ger som kan avslöja vem Ni är kommer att 
ändras eller raderas ur texten. 

Hör av Er om Ni vill delta i examensarbetet eller om Ni har några frågor eller 
funderingar kring intervjuerna.

Med vänliga hälsningar

Peter Eklund, 070 - 648 58 68
Sofia Rutbäck 076-805 18 90


