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Sammanfattning 
Politikerna i kommunen är de som har ansvaret för hur äldre- och 

handikappomsorgen ser ut. Det är politikerna tillsammans med tjänstemännen 

som tar fram riktlinjer och rutiner som handläggarna ska arbeta efter. Forskning 

visar att riktlinjerna blir mer och mer styrande och klientens behov blir åsidosatt. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns skillnad i hur kommunala 

riktlinjer styr olika handläggares bedömning. Hypotesen är att 

handikappkonsulenter styrs mindre av riktlinjer än biståndshandläggarna. 

Uppsatsen bygger på en enkätundersökning bland 50 handläggare inom äldre- och 

handikappomsorgen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. 

Resultatet visade att det finns en skillnad bland handläggarna, och handläggarna 

inom handikappomsorgen styrs mindre av riktlinjer, skillnaden är dock liten. 

 

Abstract 
The local politicians are those that have the responsibility for how the care of 

elderly and disabled is arranged. It is the politicians together with the clerks that 

work out guidelines and routines that the handling officers shall follow. Research 

shows that the guidelines are becoming more and more controlling and the care 

takers needs are disregarded. The aim of this essay is to examine if there is any 

difference in how municipal guidelines direct different handling officers 

assessment. The hypothesis is that handling officers for disabled care are to a 

lesser extent controlled by guidelines then handling officers for elderly care. This 

essay is based on a inquiry involving 50 handling officers in the care of elderly 

and disabled in Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland and Jämtland. The result 

shows that there is a difference between the handling officers, and the handling 

officers of disabled care are to a lesser extent controlled by guidelines, but the 

difference is small. 

 
Sökord: Riktlinjer, handläggare, bistånd, behov och behovsbedömning. 
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1. Inledning 
I kommunerna är det politikerna som har det yttersta ansvaret för hur omsorgen för äldre och 

funktionshindrade är organiserad, vilka beslut som bör genomföras och vilken ekonomi 

verksamheterna har att röra sig med. Även tjänstemännen i de kommunala förvaltningarna har 

stort inflytande över detta eftersom de tillsammans med politikerna har tagit fram 

beslutsunderlag och styrdokument. Dessa beslutsunderlag samt styrdokument kan vara rutiner 

och riktlinjer för vilka insatser personer kan få i kommunen, hur handläggningsprocessen ska 

gå till, hur omsorgen om äldre och funktionshindrade i stort ska vara uppbyggd och skötas. I 

de flesta kommuner är beslutanderätten delegerad till enskilda tjänstemän, till exempel olika 

former av handläggare (Lindelöf & Rönnbäck, 2004). 

 

Westlund (2001) menar att socialnämnden påverkar den enskildes förväntningar på sitt behov 

och därför påverkas även ansökan av detta. Författaren skriver att detta sker genom att 

nämnden har satt upp riktlinjer om till exempel vilka insatser som går att få i kommunen samt 

i vilken omfattning. Personen som är i behov av hjälp vet detta1 och ansöker kanske därför 

inte om något individen förutsätter att han/hon ändå inte kan få. Författaren menar att hela 

biståndsprövningen därmed blir fel, eftersom det inte är individens särskilda behov som 

egentligen utreds. Även Dunér och Nordström (2005) skriver om detta och menar att 

handläggare bedömer behov och fattar beslut nästan uteslutande med hänsyn till vad 

riktlinjerna säger. Vidare skriver författarna att handläggarna har svårt att bevilja insatser som 

ligger utanför riktlinjerna som finns i kommunen (ibid.). En individuell bedömning ska ske av 

varje individ och riktlinjerna får aldrig ta överhanden så att lagarna som ska följas förbises 

(Amundberg, 1998).  

 

Handläggarens yrkesroll är komplex, deras arbete pågår både i klientens privatliv samtidigt 

som i den offentliga verksamheten. De utsätts för förväntningar och påtryckningar från alla 

parter och det blir konflikter när handläggaren inte kan förena den rättsliga biten med sin egen 

organisations regler. Handläggarna ska skapa en balans mellan knappa resurser, klienternas 

behov och samtidigt fullfölja ledningens mål (Socialstyrelsen, 2006b). Socialstyrelsen (2007) 

skriver att handläggarens arbete påverkas av organisationen, kommunala riktlinjer, praxis och 

värderingar. Forskning2 har visat att kommunala riktlinjer finns i de flesta kommuner och att 

                                                        
1 I många kommuner finns riktlinjerna att läsa på till exempel kommunens hemsida, samt att de sprider sig via 
”mun till mun” metoden, det vill säga någon hör det från någon annan som sökt hjälp. 
2 Se ”Tidigare forskning” på sid. 12 
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de flesta handläggare mer och mer stödjer sig på riktlinjerna än på de lagar, förordningar och 

praxis som finns. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns skillnad i hur kommunala riktlinjer 

styr olika handläggares bedömning.  

 

Forskningsfrågor:  

1. Hur vanligt är det med riktlinjer bland handläggarna? 

2. Hur är riktlinjerna utformade? 

3. Styrs handläggarna av riktlinjerna eller ser de till klientens behov när de fattar beslut? 

 

 

1.1 Ordförklaring 

Nedan förklaras innebörden av begrepp som återkommer genom hela uppsatsen. 

Biståndshandläggare – För att få en enhetlig titel, valdes i denna uppsats att benämna alla 

respondenter som beslutade enligt Socialtjänstlagen (härefter SoL) för biståndshandläggare. 

Benämningen valdes för att det var den vanligaste förekommande benämningen bland 

enkätsvaren. 

Handikappkonsulent – För att få en enhetlig titel, valdes i denna uppsats att benämna alla 

respondenter som beslutande enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(härefter LSS) för handikappkonsulenter. Benämningen valdes för att det var den vanligaste 

förekommande benämningen bland enkätsvaren. 

Handläggare – Gemensamt namn för biståndshandläggarna och handikappkonsulenter. 

Klient – De personer som av någon anledning är i behov av kommunens hjälp antingen enligt 

SoL eller LSS. 

Socialnämnd – Det är upp till varje kommun att organisera och namnge denna nämnd. I 

denna uppsats valdes denna nämnd att kallas socialnämnd. 
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2. Bakgrund 
Handläggarnas arbete är att ta emot, utreda, bedöma och besluta om ansökningar från äldre 

och personer med funktionsnedsättning som ansöker om stöd från kommunen (Dunér & 

Nordström, 2005).  Handläggningsprocessen börjar med att en ansökan inkommer, därefter 

ska behoven kartläggas och sen görs själva prövningen om den enskilde har rätt till bistånd. 

Handläggaren tar ställning till om den enskilde har rätt till bistånd eller inte och fattar 

slutligen ett beslut om biståndet beviljas eller inte. Denna handläggningsprocess är en form av 

myndighetsutövning vilket innebär att det finns regler kring processen för att den enskildes 

rättssäkerhet ska garanteras (Lindelöf & Rönnäck, 2007).  

 

Lindelöf och Rönnbäck (2007) skriver vidare att det förväntas att handläggarna har en 

professionell kompetens så att de kan avgöra vem som har rätt till bistånd och i vilken form 

denna hjälp ska utgå (ibid.). Handläggarna verkar på delegation från socialnämnden, vilket 

innebär att socialnämnden har överfört beslutanderätten från nämnden ner till någon som är 

underställd, vanligtvis en handläggare. Delegationen kan se olika ut från kommun till 

kommun och ett beslut taget av en handläggare med delegation är detsamma som ett beslut 

taget av socialnämnden (Davidsson, 2007). Det finns integrerade handläggare som ansvarar 

för myndighetsutövning och för verkställigheten i verksamheten, och det finns specialiserade 

handläggare som enbart arbetar med myndighetsutövning. Hur organisationen kring 

handläggarna ser ut är olika från kommun till kommun (Socialstyrelsen, 1997).   

 

Lindelöf och Rönnbäck (2004) skriver att biståndet anpassas efter de insatser och utbud som 

går att få i kommunen, trots att en bedömning alltid ska utgå från behovet hos klienten och 

därefter hur det kan tillgodoses. Författarna menar att handläggarna börjar i lösningen, det vill 

säga i insatsen och att det är den som styr den fortsatta handläggningen och utredningen. Det 

ursprungliga behovet blir därmed bortglömt. Vidare skriver författarna att brukarens ansökan 

”anpassas” till de insatser som kommunen har att erbjuda. Författarna kallar detta för att 

behoven anpassas till den insatskatalog kommunen har (ibid.). Davidsson (2007) skriver att 

många kommuner har detaljerade rutiner för hur handläggningsprocessen ska gå till, allt från 

hur ansökningsblanketten ska se ut, hur beslut ska formuleras till hur de beviljade insatserna 

ska genomföras. Dessa benämns som riktlinjer för handläggning, handläggningsvägledning 

eller liknande. Även Lindelöf och Rönnbäck (2004) skriver att det inte bara är lagstiftningen 

som styr handläggningen utan att det i kommunerna även finns lokala riktlinjer kring 
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utredning och beslutsfattande. Dessa riktlinjer kan antingen vara formella, det vill säga att 

politikerna i kommunen har bestämt hur dessa riktlinjer ska se ut och fastställt att de ska 

användas. Riktlinjerna kan även vara informella vilket betyder att riktlinjerna är då inte 

fastställda av politikerna men det är en policy handläggarna använder (ibid.).  

 

2.1 Lagar som styr handläggning 

Socialstyrelsen (2006a) skriver att det finns regler och dokumentation som syftar till att 

garantera rättssäkerheten för den enskilde. Den enskilde ska få sin sak prövad och avgjord på 

ett sakligt och opartiskt sätt. Lagarna som reglerar handläggning och dokumentation är 

förvaltningslagen (SFS 1986:223), socialtjänstlagen (SFS 2001:453) samt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387). Dessa bestämmelser kompletteras med 

föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen (SOSFS 2006:5; Socialstyrelsen, 1994), 

rättspraxis samt kommunens riktlinjer (Socialstyrelsen, 2006a).  

 

Förvaltningslagen finns till för att underlätta och tillgodose den enskildes rättssäkerhet i 

kontakter med myndigheter. Lagen innehåller regler för hur myndigheter ska handlägga sina 

ärenden och sköta kontakter med allmänheten. Förvaltningslagen är underordnad andra lagar 

vilket betyder att om det finns bestämmelser i andra lagar som går över förvaltningslagen är 

det de som gäller. Sådana lagar finns till exempel i SoL (Socialstyrelsen, 2006a). 

 

SoL är en målinriktad ramlag, den innehåller skyldigheter för myndigheten att ge viss service 

och hjälp till medborgarna, samt individuellt prövade insatser enligt biståndsparagrafen 

(Lindelöf och Rönnbäck, 2004). Det är efter denna ram som socialtjänsten ska arbeta när det 

gäller stöd och hjälp till enskilda personer. Det finns ingen precisering i SoL som anger vad 

biståndet kan eller bör innehålla, utan den ger kommunerna frihet att själva forma riktlinjer 

för de sociala tjänster som den enskilda personen har rätt till (Elmér, Blomberg, Harrysson & 

Petersson, 2000). Fjärde kapitlet i SoL är biståndsparagrafen som behandlar rätten till bistånd:  

4 kap 1 § 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 skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva 
ett självständigt liv (SFS 2001:453). 

 

Bistånd kallas de stöd- och hjälpinsatser som individen kan få enligt SoL. Kommunen har ett 

särskilt ansvar för barn och ungdomar, människor med missbruksproblem, äldre människor, 
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anhörigvårdare och brottsoffer. Grunden för alla insatser som ges enligt SoL är frivillighet och 

självbestämmande, vidare ska insatserna vara av god kvalitet och utföras av personal med 

lämplig utbildning och erfarenhet. SoL utgår från alla människors lika värde och lika rätt till 

social och ekonomisk trygghet, vård och omsorg (SFS 2001:453). Socialstyrelsen (2006a) 

anser att det är efter följande frågor handläggarna ska jobba när de bedömer rätten till bistånd 

enligt SoL: 

Hur ser behovet ut? Kan den enskilde själv tillgodose behovet eller kan det 
tillgodoses på annat sätt? Hur ska biståndet utformas för att tillförsäkra den 
enskilde en skälig levnadsnivå?(Socialstyrelsen, 2006a, sid. 25-26 ) 
 

Davidsson (2007) menar att SoL:s ramlagskonstruktion har resulterat i att insatserna enligt 

SoL har blivit hårt styrda av kommunens utbud. Författaren ger ett exempel på 

hemtjänstinsatser till äldre: 

I de flesta kommuner anses numera att städning var tredje vecka och dusch en 
gång per vecka är tillräckligt för att uppnå en skälig levnadsnivå (Davidsson, 
2007 sid. 141 ) 
 

LSS instiftades den 1 januari 1994 då riksdagen ansåg att det fanns ett behov av att garantera 

en trygg tillvaro för personer med omfattande funktionsnedsättningar. LSS är en rättighetslag 

och ett komplement till socialtjänstlagen och annan lagstiftning vilket betyder att den inte tar 

bort de rättigheter personer har rätt till enligt andra lagar. LSS är till för att ge stöd till 

personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar för att klara deras dagliga 

livsföring lättare (Sjöberg, 2000). I de allmänna råden för LSS skall självbestämmande och 

inflytande, tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet och helhetssyn ligga till grund för alla 

verksamheter inom LSS. För att stärka den enskildes förmåga till ett självständigt liv ska 

insatserna anpassas till individens behov och för att bedöma behoven kan en jämförelse göras 

med vad som anses vara en normal livsföring för personer i samma ålder (Socialstyrelsen, 

1994). I LSS framgår det tydligt att det är individens behov som insatserna ska utformas efter 

och de enskilda har stor delaktighet i hur insatsen utformas (Davidsson, 2007). 

 

I LSS (SFS 1993:387) 9 § finns det angivet vilka insatser man kan få hjälp med: rådgivning 

och annat personligt stöd, personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i 

hemmet, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, korttidstillsyn för skolungdom (fritids), 

boende i familjehem eller i annan bostad för barn och ungdomar, bostad med särskild service 

för vuxna samt daglig verksamhet. För att få rätt till insatserna i 9 § måste personen tillhöra 

någon av de kategorier som beskrivs i 1 §: 



  6

Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och service 
åt personer  
1.  med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 
hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, 
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som 
uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar 
betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande 
behov av stöd och service (SFS 1993:387). 

 

Socialstyrelsen (2006a) anser att det är följande frågor handläggarna ska jobba efter när de 

bedömer rätten till bistånd enligt LSS: 

Tillhör den enskilde någon av de tre personkretsarna? Behöver den enskilde den 
begärda insatsen för att vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor? Tillgodoses 
behovet av insatsen på annat sätt? (Socialstyrelsen, 2006a, sid. 26-27) 

 

2.2 Jämförelse mellan SoL och LSS. 

I SoL garanteras den enskilde bistånd motsvarande en skälig levnadsnivå medan LSS 

garanterar insatser som ger goda levnadsvillkor. Enligt LSS ska den enskilde få full 

delaktighet i samhällslivet, i SoL talar man bara om delaktighet. En annan skillnad som finns 

är att man i SoL kan avslå en ansökan om behovet kan tillgodoses på annat sätt, medan LSS 

säger att det endast kan göras ett avslag om behovet faktiskt har tillgodosetts. En ytterligare 

skillnad är att alla som vistas i kommunen har rätt till bistånd enligt SoL om behovet finns, 

men för att få rätt till bistånd enligt LSS måste man tillhöra personkretsen. Insatserna i LSS är 

avgiftsfria, insatserna i SoL har en viss avgift för den enskilde. SoL är en ramlag vilket gör att 

kommunerna själva kan utforma insatsernas innehåll, medan LSS anger tio insatser som går 

att få. (Davidsson, 2007; SFS 2001:453; SFS 1993:387).  

 

2.3 Rättspraxis, allmänna råd och systematiskt bedömningsintrument 

Det finns även andra saker som handläggarna tar hänsyn till i sin utredning. Ett exempel är 

rättspraxis. Beslut som avslagits enligt LSS och SoL kan överklagas genom 

förvaltningsbesvär och på så vis växer rättspraxis fram. Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 

är alltid för ett individuellt fall och kan därför inte direkt användas, men de kan vara till som 

vägledning för handläggarna vid bedömning (Socialstyrelsen, 2007). Ett annat exempel är de 

allmänna råden som finns både för SoL och LSS. De innehåller råd och vägledning för hur 

lagarna ska läsas och tolkas (Socialstyrelsen 1994; SOSFS 2006:5). Systematiskt 

bedömningsinstrument är ett strukturerat och standardiserat formulär som har utvecklats och 

tillkommit genom forskning. Det är till för att beskriva klientens funktionsförmåga och 
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begränsningar. Syftet med systematiskt bedömningsinstrument är att underlätta bedömning av 

behov och vilka insatser som kan vara aktuella. Instrumentet kan även användas för att 

bedöma om en förbättring skett för klienten eller om insatsen klienten fått har bidragit till 

ökad livskvalitet. Formuläret är tänkt att vara ett komplement till den kvalitativa kontakten 

som sker genom till exempel möten med klienten (Socialstyrelsen, 2004). 

 

2.4 Varför riktlinjer? 

Orsakerna till uppkomsten av riktlinjer skiljer sig från kommun till kommun. Några av 

orsakerna till att kommunerna har antagit riktlinjer är för att underlätta för en likartad 

bedömning av liknande ärenden bland olika handläggare i samma kommun. Kommunerna 

anser att detta skapar mer rättvisa (Amundberg, 1998). Davidsson (2007) menar att 

allmänheten och myndigheter ställer krav på rättvis fördelning av samhällets resurser och att 

riktlinjer är ett sätt att tydliggöra politiska inriktningar och prioriteringar. Författaren skriver 

vidare att riktlinjerna kan vara vägledande i handläggningen genom att handläggarna får stöd i 

handläggningsprocessen vilket skapar rättsäkerhet för den enskilde. Riktlinjer kan även finnas 

för att hålla nere kommunens kostnader (ibid.).   

 

2.5 Lex Realia 

SKTF3 (2007a) har lagt fram ett förslag som säger att socialtjänsten behöver sin egen Lex 

bestämmelse, Lex Realia. Denna lag skulle innebära en skyldighet för socialarbetare att, 

oavsett politisk styrning och ekonomi, uttrycka sin professionella bedömning kring varje 

ärende. SKTF menar att socialarbetarna idag inte får utlopp för sin professionalitet, sina 

metoder och sin kunskap utan tvingas allt mer ta hänsyn till politiska prioriteringar, 

kommunala riktlinjer, metoder och manualer för hur beslutet ska bli. Genom Lex Realia kan 

man även ge socialarbetarna en chans att kunna stå upp mot den kritik som ofta finns i 

tidningar och tv när personer inte fått önskad insats. Denna kritik har oftast utgått från 

bristande kunskaper hos socialarbetarna, vilket SKTF menar är helt fel och vill med lagen ge 

handläggarna chans att visa sina kunskaper. 

 

2.6 Tidigare forskning 

SKTF (2007b) har gjort en studie där de frågat 365 biståndshandläggare4 angående bland 

                                                        
3 Sveriges kommunaltjänstemannaförbund 
4 SKTF använder biståndshandläggare som samlingsnamn för biståndsbedömare, biståndshandläggare och LSS-
handläggare. 
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annat riktlinjer. Det som framkom i studien var att kommunernas ekonomi till stor del 

påverkade biståndsbedömningen och att de äldres behov av biståndsinsatser kom på andra 

plats. Så gott som alla (90 %) uppgav att det fanns kommunala riktlinjer samt att det var 

väldigt få som ansåg att det var problem att gå utanför dessa. Av biståndshandläggarna var det 

ca 60 % som uppgav att det förekommer att man tar hänsyn till vad som är politiskt möjligt 

när man lägger fram ett förslag till beslut, detta trots att den äldres behov är större än de 

insatser som föreslagits. Riktlinjerna ansågs både som ett stöd och en begränsning. Studien 

visade även att anpassning av den äldres behov sker så att behoven passar de riktlinjer samt 

ekonomin som finns i kommunen. 

 

Lindelöf och Rönnbäck (2004) skriver i sin studie att riktlinjer finns i de flesta kommuner och 

att de används som vägledning vid handläggningsprocessen. Författarna menar på att det finns 

både informella och formella riktlinjer, samt även handläggningsrutiner i kommunerna.  

Dessa styrde i många fall vilken insats som skulle bli aktuell och den äldres reella behov blev 

modifierat till att passa det man kunde få hjälp med. Författarna anser att de äldre och 

personer med funktionsnedsättning har berövats sin rätt till en individuell prövning, alla 

behandlas likadant trots skilda behov. 

 

Länsstyrelserna (2007) har granskat Sveriges 290 kommuner med inriktning på LSS. Där kom 

det fram att 128 kommuner (44 %) har politiskt antagna riktlinjer för bedömning av LSS-

insatser. Länsstyrelsen kom även fram till att många av kommunerna åsidosätter 

lagstiftningen och bedömer efter riktlinjerna som finns vilket skapar regionala skillnader. 

Tretton kommuner hade riktlinjer utan någon form av begränsning. 
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3. Metod 
Syftet med studien var att undersöka om det fanns skillnad i hur kommunala riktlinjer styr 

olika handläggares bedömning. För att kunna få svar på frågeställningarna användes 

kvantitativ metod i form av enkätundersökning. Dahmström (2005) skriver att 

enkätundersökning är mest lämpad när forskaren vill nå ut till en stor mängd respondenter. 

Fördelarna med enkätmetoden är att det går att nå många respondenter och det krävs mindre 

tid och pengar i jämförelse med om man ska intervjua lika många personer.  

 

3.1 Urval 

För att få fram respondenter används klusterurval vilket enligt Ejlertsson (2005) oftast görs i 

två steg med obundet slumpmässigt urval. I det första urvalet väljer man slumpmässigt ut ett 

antal kluster eller huvudgrupper. Studien koncentrerades till norra Sverige och därför valdes 

Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland ut för studien. I dessa fyra län 

skickades en förfrågan ut (bilaga 1) via e-post till samtliga socialchefer (eller likvärdig 

befattning) i de 44 kommuner angående medverkan i studien. Efter tre dagar skickades en 

påminnelse ut till de kommuner som inte svarat ännu. Ett positivt svar kom från 15 

kommuner, 7 tackade nej och 23 svarade aldrig. Ejlertsson (2005) skriver att i det andra steget 

väljer man sedan slumpmässigt ut ett antal individer som ska ingå i studien eller så väljer man 

att ta med alla individer. Kriterierna som fanns var att respondenterna skulle handlägga 

ärenden antingen inom SoL eller LSS. Dock valdes handläggare som utredde enligt SoL men 

var inriktade på individ- och familjeomsorg bort eftersom författarens utbildning inte riktar 

sig till detta område. En uteslutning gjordes även av de kommuner som inte skickat namn på 

handläggarna trots påminnelse att göra det. En lista sammanställdes med samtliga 

handläggare som uppfyllde kriterierna, 25 handikappkonsulenter och 45 biståndshandläggare. 

Enkäten skulle skickas ut till ett jämt antal handikappkonsulenter och biståndshandläggare 

och därför gjordes ett slumpmässigt urval av biståndshandläggarna så de blev 25. Urvalet gick 

till genom lottdragning. 

 

3.2 Enkätens utformning och dess genomförande 

Enkäterna (bilaga 2) innehöll fjorton frågor utifrån uppsatsens syfte. För att öka 

respondenternas svarsfrekvens menar Körner och Wahlgren (2005) att frågorna bör vara enkla 

att förstå, enkla att besvara och att frågorna inte får vara för många. I enkäten användes dels 

slutna svarsalternativ vilket innebär att respondenten bara behövde kryssa för ett eller flera av 
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givna svarsalternativ för varje fråga. Dahmström (2005) anser att fördelen med slutna 

svarsalternativ är att det är lättare att besvara, koda och analysera. Dock skriver Körner och 

Wahlgren (2005) att det finns en risk med slutna svarsalternativ och det är att någon inte hittar 

rätt svarsalternativ och istället svarar ogenomtänkt eller svarar fel svar. Av den anledningen 

fick någon fråga ha öppet svarsalternativ för att det ansågs vara svårt att förutse svaren. 

Enkäten skickades ut per post till de respondenter som framkommit i urvalet. Med enkäten 

skickades ett informationsbrev (bilaga 3) där studiens syfte framkom samt frivilligheten att 

medverka och kontaktuppgifter till författare och handledare. Respondenterna fick en vecka 

på sig att svara, därefter skickades en påminnelse om svar ut via e-post. För att öka 

respondenternas vilja att svara skickades ett förfrankerat svarskuvert med enkäten och brevet 

(jfr Dahmström, 2005). 

Tabell 1. Svarsfrekvens och bortfall 

 Antal % 
Utskickade enkäter 50 100 
Besvarade enkäter 42 84 
Bortfall 8 16 

 

Av de 50 enkäter som skickades ut besvarades 46 stycken. En enkät var bara ifylld på vissa 

frågor och tre enkäter kom efter att svaren börjat analyseras. Därmed valdes de fyra enkäterna 

att räknas som bortfall. Det totala bortfallet blev åtta enkäter, det vill säga 16% (Se tabell 1).  

 

Enkäten skickades ut till 50 handläggare i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och 

Jämtland. 42 svar inkom, av dessa var 38 kvinnor och 4 män i åldrarna 23-61 år. Medelåldern 

för respondenterna var cirka 45 år. 26 hade social omsorgsexamen, 10 hade socionomexamen 

och 6 någon annan form av examen5. Efter omkodningen av yrkestitlarna blev det 21 

biståndshandläggare och 21 handikappkonsulenter. När det gällde delegationsordningen både 

utreder och fattar respondenterna beslut enligt den lag de jobbar med. Dock är denna fråga 

svårtydd eftersom de allra flesta inte fyllt i hela tabellen. Det kan tolka som att respondenterna 

har beslutanderätt i den lagen de främst jobbar med. Få exempel med begränsningar fanns i 

delegationerna, men de som nämndes var ledsagning, personlig assistans om antalet timmar 

översteg tjugo timmar, anhörigbidrag/anställning och särskilt boende. Det fanns ingen 

specificering hur begränsningarna var utformade bara vilka ärenden det gällde.  

 

Enkätsvaren presenteras i tabeller där både antal och procent anges. För att ytterligare 
                                                        
5 Till exempel jurist eller beteendevetare. 
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förtydligat har detta kombinerats med text. Excel har använts för att bearbeta materialet och 

göra tabeller. Inmatningen av materialet har gjorts manuellt. Tilläggas bör att omkodning 

skett så att alla som arbetade med handläggning inom äldreomsorg kallas 

biståndshandläggare och alla med handläggning inom handikappomsorg kallas 

handikappkonsulenter. Detta för att en jämförelse mellan dessa yrkesgrupper skulle vara 

möjlig.  

 

3.3 Etiska aspekter 

Innan arbetet med uppsatsen började togs det del av Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer och de fyra huvudkraven de ställer på forskning; information om studien, samtycke 

att delta i studien, att enskilda personer ska ges konfidentialitet samt att materialet som samlas 

in endast ska nyttjas för forskning (Vetenskapsrådet, 1990). I informationsbrevet som 

medföljde enkäten framkom det att det var helt frivilligt att delta. Det framkom även att 

enkäterna skulle behandlas konfidentiellt, det vill säga att det inte skulle gå att koppla svaren 

till enskilda respondenter. Svarskuverten var kodade för att en påminnelse om enkätsvar 

skulle vara möjligt att skicka ut, men så fort enkäten var ute ur kuvertet gick det inte att 

koppla den till någon enskild person. Enkätsvaren har bara behandlats av författaren. 

Enkäterna har förvarats hemma hos författaren och kommer att förstöras när uppsatsen är 

färdig. 

 

Under praktik som genomförts i samband med denna utbildning har författaren upplevt att 

biståndshandläggarna sällan tog hänsyn till klienternas behov. Behovet klienten hade 

modifierades oftast till en insats som gick att få och själva behovet utreddes inte i så hög grad. 

Under praktik hos handikappkonsulenter upplevde författaren att klientens behov grundligt 

utreddes innan funderingar kring vilken insats som var aktuell började. En medvetenhet finns 

hos författaren att denne kan ha haft en förutfattad mening redan i starten av denna studie och 

långt det är möjligt har en objektiv syn försökt hållas. Enligt Eliasson (1995) måste forskare 

göra etiska reflektioner kring sin studie för att se till att den blir av god kvalitet och blir 

moraliskt accepterad. Även om forskaren går in i studien med tanken att vara neutral, väljer 

forskaren ofta en sida. Författaren menar att det inte är något konstigt med det eftersom 

forskaren själv lever i den sociala verkligheten. Det som är viktigt är att forskaren är 

medveten om detta och tar det i beaktning. Forskaren ska inte gömma sina partstaganden utan 

stå för de perspektivval de gör. 
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3.4 Metoddiskussion 

Valde en enkätundersökning och var medveten om nackdelarna som kunde följa med det 

metodvalet. Enligt Dahlmström (2005) är den största nackdelen med enkätundersökning att 

man oftast inte får så många svar som man hoppas på, det vill säga att bortfallet är stort. 

Andra nackdelar kan vara att det tar lång tid, författaren kan aldrig vara säker på vem som 

egentligen svarat på enkäten och det blir problem om något svar är oklart (ibid.). Det var 

väldigt många kommuner som aldrig svarade på den e-post förfrågan som gick ut till samtliga 

socialchefer (eller annan person med liknande befattning) i de 44 kommunerna. En orsak kan 

vara att det vidarebefordrades till en chef som hade ansvaret för handläggarna och att det på 

så sätt kom bort. Någon socialchef ansåg att det var alldeles för kort tid att bara få tre dagar på 

sig att svara, någon var bortrest och någon hade slutat. Kanske borde e-post ha skickats till 

den chef som var ansvarig för handläggarna i kommunerna direkt? Dock ansågs det för 

tidskrävande att få fram adresser till samtliga av dessa och därför blev utskicken till en 

gemensam chef. Tanken var från början att få fram hundra respondenter vilket rätt snabbt 

konstaterades skulle falla. På grund av tidsaspekten fanns inte möjlighet att skicka e-post till 

andra kommuner och söka ytterligare respondenter än de som redan framkommit. 50 

respondenter fick räcka men hade i åtanke att studien inte skulle bli representativ och det 

skulle bli svårare att generalisera. 

 

Fyra personer svarade aldrig på enkäten, det kan ha berott på att enkäten skickades till en 

felaktig adress, respondenten kanske valde att inte medverka i studien eller kanske 

handläggaren var verksam inom individ- och familjeomsorgen och därför inte fann ”sina” 

insatser i delegationsordningen. En bra svarsfrekvens anses ändå ha fåtts. Det totala bortfallet 

var åtta enkäter varav en inte svarat fullständigt på enkäten och tre svar inkom efter analysen 

påbörjats och det ansågs för tidskrävande att ta med dessa. 

 

Efter genomgång av enkätsvaren upptäcktes att tabellen i fråga tre skapat en del 

missuppfattningar. Tanken var att respondenterna skulle sätta kryss i samtliga rutor, att varje 

typ av ärende får ett kryss. Respondenterna har lämnat många rutor tomma, således är det 

svårt att veta om respondenterna menar att de inte beslutar i de ärendena eller om de bara fyllt 

i vilka ärenden de huvudsakligen beslutar enligt. Kanske borde ett öppet svarsalternativ ha 

använts istället? Tabellen uppfattades troligen som krånglig och respondenterna visste inte 

hur de skulle besvara frågan. Fråga tolv verkar också ha blivit missuppfattad. Det var många 

respondenter som svarat att det inte fanns några informella riktlinjer men ändå svarat att det 
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hände att de tog beslut som gick utanför riktlinjerna. Detta kan ha berott på att frågan 

hamnade på en ny sida och att respondenterna inte förstod att den frågan tillhörde informella 

riktlinjer. Kanske tänkte respondenterna att det gällde riktlinjer över lag och kanske borde 

frågan ha gjort frågan ännu tydligare.  
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4. Resultat 
Nedan följer en redovisning av de uppgifter som framkommit i enkätsvaren. Resultaten 

redovisas i tabeller som anger både antal och procent. En redovisning i procent gör att det blir 

lättare att göra en jämförelse mellan handläggarna. Tabell 3 och 6 redovisas utan procent 

eftersom det på denna fråga varit möjligt att svara flera svarsalternativ. 

 

4.1 Formella riktlinjer 
 

Tabell 2. Förekomsten av formella riktlinjer. 

 Handikapp- 
konsulenter 

 
n=21 

Bistånds- 
handläggare 

 
n=21 

Totalt 
 
 

n=42 
 Antal % Antal % Antal % 
Ja 12 57 20 95 32 76 
Nej 9 43 1 5 10 24 

 

Tabell 2 visar hur vanligt förekommande det är med fastställda kommunala riktlinjer i den 

kommun handläggarna arbetar i. Av samtliga handläggare är det ungefär tre fjärdedelar som 

har fastställda formella riktlinjer i kommunen. Nästan alla biståndshandläggare har formella 

riktlinjer att följa, bland handikappkonsulenterna är det lite mer än hälften som har formella 

riktlinjer. Det är alltså vanligare med formella riktlinjer bland biståndshandläggarna än hos 

handikappkonsulenterna. 

 

Tabell 3. Hur ser de formella riktlinjerna ut? 

 Handikapp- 
konsulenter 

Bistånds- 
handläggare 

Totalt 

 Antal Antal Antal 
Handläggningssprocessen 8 11 19 
Insatser 6 15 21 
Antal timmar 1 4 5 
Kriterier 3 9 12 
Annat 0 0 0 

 

Tabell 3 visar hur de formella riktlinjer handläggarna har i sina kommuner är utformade. 

Antal handikappkonsulenter som svarade var 12 och antal biståndshandläggare var 20. 

Riktlinjer för vilka insatser som går att få var den vanligast förekommande riktlinjen bland 

samtliga handläggare. Vanligaste formella riktlinjen bland biståndshandläggarna var riktlinjer 
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för vilka insatser som går att få. Bland handikappkonsulenterna var det vanligast med 

riktlinjer för handläggningsprocessen. 

 

Tabell 4. Tar handläggarna beslut som går utanför de formella riktlinjerna? 

 Handikapp- 
konsulenter 

 
n=12 

Bistånds- 
handläggare 

 
n=20 

Totalt 
 
 

n=32 
 Antal % Antal % Antal % 
Ja ofta 0 0 0 0 0 0 
Ja ibland 5 42 10 50 15 47 
Ja men sällan 4 33 9 45 13 41 
Nej 3 25 1 5 4 12 

 

Tabell 4 visar om det förekommer att handläggarna tar beslut som går utanför de formella 

riktlinjerna. Av samtliga handläggare är det ungefär fyra femtedelar som svarat att de brukar 

ta beslut som går utanför riktlinjerna, men det sker ungefär i lika stor utsträckning ibland som 

sällan. Bland biståndshandläggarna uppger nästan alla att de brukar ta beslut som ligger 

utanför riktlinjerna och även där sker det i ungefär lika stor utsträckning ibland som sällan. 

Bland handikappkonsulenterna säger ungefär tre fjärdedelar att de tar beslut som går utanför 

riktlinjerna, men även bland handikappkonsulenterna är det inte vanligt förekommande. Det 

är alltså vanligare att handikappkonsulenterna håller sig strikt till riktlinjerna än 

biståndshandläggarna. 

 

 

4.2 Informella riktlinjer 

 

Tabell 5. Förekomsten av informella riktlinjer. 

 Handikapp- 
konsulenter 

 
n=21 

Bistånds- 
handläggare 

 
n=21 

Totalt 
 
 

n=42 
 Antal % Antal % Antal % 
Ja 11 52 11 52 22 52 
Nej 10 48 10 48 20 48 

 

Tabell 5 visar hur vanligt förekommande det är med informella riktlinjer i kommunen där 

handläggarna arbetar. Av samtliga handläggare är det ungefär lika stor del som svarat att det 
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finns informella riktlinjer som svarat att det inte finns informella riktlinjer att ta hänsyn till. 

Ungefär hälften av biståndshandläggarna uppger att det finns informella riktlinjer i deras 

kommun, bland handikappkonsulenterna är det också ungefär hälften. Det är alltså ingen 

skillnad biståndshandläggare och handikappkonsulenter emellan när det gäller förekomsten av 

informella riktlinjer. 

 

Tabell 6. Hur ser de informella riktlinjerna ut? 

 Handikapp-
konsulenter

Bistånds- 
handläggare 

Totalt 

 Antal Antal Antal 
Handläggningssprocessen 0 4 4 
Insatser 4 6 10 
Antal timmar 8 7 15 
Kriterier 1 8 9 
Annat 1 1 2 

 

Tabell 6 visar hur de informella riktlinjer handläggarna har i sina kommuner är utformade. 

Här skiljer sig svaren något åt från de formella riktlinjerna. Informella riktlinjer för antal 

timmar var vanligast bland samtliga handläggare. Vanligaste informella riktlinjen bland 

biståndshandläggarna var riktlinjer för vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att få 

beviljat en viss insats. Handikappkonsulenternas vanligaste riktlinjer var för antal timmar. På 

denna fråga hade även en handikappkonsulent och en biståndshandläggare svarat att det även 

finns andra riktlinjer utöver de angivna svaren. Handikappkonsulenten menade att en annan 

informell riktlinje de hade var att ett liknande ärenden ofta får ett liknande resultat. 

Biståndshandläggaren menade att om en insats kostade alldeles för mycket hade de som 

informell riktlinje att annan insats kunde beviljas. 

 

Tabell 7. Tar handläggarna beslut som går utanför de informella riktlinjerna? 

 Handikapp- 
konsulenter 

 
n=11 

Bistånds- 
handläggare 

 
n=11 

Totalt 
 
 

n=22 
 Antal % Antal % Antal % 
Ja ofta 3 27 0 0 3 14 
Ja ibland 4 37 3 27 7 32 
Ja men sällan 3 27 5 46 8 36 
Nej 1 9 3 27 4 18 

 

Tabell 7 visar om det förekommer att handläggarna tar beslut som går utanför de informella 
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riktlinjerna. Av samtliga handläggare var det nästan fyra femtedelar som uppgav att de tar 

beslut utanför riktlinjerna. Bland biståndshandläggarna uppger ungefär tre fjärdedelar att de 

brukar ta beslut som går utanför riktlinjerna, men flertalet (två tredjedelar) uppger att det 

sällan händer. Bland handikappkonsulenterna uppger nästan alla att de brukar ta beslut som 

går utanför riktlinjerna, ungefär lika många har svarat det händer ofta, ibland och sällan. Det 

är alltså vanligare att biståndshandläggarna håller sig strikt till de informella riktlinjerna än 

handikappkonsulenterna. 

 

Dock, som även tagits upp i min metoddiskussion, verkar frågan skapat missförstånd då nio 

respondenter svarat att de inte har några riktlinjer men samtidigt svarat att det händer att de tar 

beslut som går utanför riktlinjerna. Dessa svar har inte tagits med i resultatet.  

 

4.3 Styr riktlinjer eller klientens behov? 

 

Tabell 8. Tar handläggarna sådan hänsyn till riktlinjerna att klientens behov frånses? 

 Handikapp- 
konsulenter 

 
n=16 

Bistånds- 
handläggare 

 
n=21 

Totalt 
 
 

n=37 
 Antal % Antal % Antal % 

Ja ofta 0 0 0 0 0 0 
Ja ibland 2 13 1 5 3 8 

Ja men sällan 1 6 6 28 7 19 
Nej 13 81 14 67 27 73 

 

Tabell 8 visar om handläggarna genom att följa riktlinjernas innehåll tar beslut som innebär 

en mindre eller en annan insats än klientens behov egentligen borde medföra. Av samtliga 

handläggare uppger en fjärdedel att det sker att riktlinjerna styr mer än behovet. Ungefär en 

tredjedel av biståndhandläggarna uppger att detta sker, dock säger nästan alla att det händer 

sällan. Av handikappkonsulenterna är denna siffra en femtedel och av dem uppger nästan alla 

att det händer ibland. Det är alltså vanligare att biståndshandläggarna tar sån hänsyn till 

riktlinjerna så att behovet bortses. 

 

Det var 27 % av handläggarna som svarade att det tog sådan hänsyn till riktlinjerna att 

klientens behov inte tillgodoseddes. I följande ärenden skedde det: 

1. Klienten får en annan insats. Behovet var till exempel personlig assistans men klienten 

fick beslut om hemtjänst istället. Många handläggare hade svarat att klienterna ofta 
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vill ha matlagning, men istället får mat från kommunens kök hemkört istället. 

2. Omfattningen av insatsen. Handläggarna svarade att klienten ofta hade ett större 

behov/behov av fler timmar än riktlinjerna gav tillåtelse till att besluta om. Vanligaste 

insatsen detta gällde var vid ledsagning och städ. 

3. Annat. Till exempel att anhöriga vill att klienten ska få hjälp, men klienten motsätter 

sig detta och blir övertalad av anhöriga att ta hjälp. Annat exempel som gavs var att 

klientens sökta insats kanske inte stämde överens med behovet, alltså klientens och 

handläggarens syn på behovet stred emot varandra. 
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5. Diskussion 
Nedan redovisas de skillnader som fanns mellan olika handläggarna som framkommit i 

studien. Syftet är inte att generalisera eftersom jag anser att denna studie är för liten för att 

kunna jämföras med handläggare generellt. Syftet blir istället att ge en inblick i hur det kan se 

ut. 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om det finns skillnad i hur kommunala riktlinjer 

styr olika handläggares bedömning. Forskningsfrågorna jag ville få svar på var hur vanligt det 

var med riktlinjer bland handläggarna, hur riktlinjerna var utformade och om handläggarna 

styrs av riktlinjerna eller ser till klientens behov när de fattar beslut. 76 % av samtliga 

handläggare uppgav att de hade formella riktlinjer och 52 % uppgav att de hade informella 

riktlinjer i kommunen där de arbetar. Vanligaste formella riktlinjen var för vilka insatser som 

klienten kan få och den vanligaste informella riktlinjen var för antal timmar. 88 % av 

handläggarna svarade att de tar beslut som går utanför de formella riktlinjerna, men det är inte 

vanligt att det sker. 82 % av handläggarna svarade att de tar beslut som går utanför de 

informella riktlinjerna, det kunde ske allt från ofta till sällan. 27 % av samtliga handläggare 

låter riktlinjer styra så mycket att klientens behov frånses, dock svarar större delen att det 

sällan händer. Vid en jämförelse mellan biståndshandläggare och handikappkonsulenter 

visade det att handikappkonsulenterna styrs mindre av riktlinjer, marginalerna är små och det 

finns undantag när det gäller formella riktlinjer. 

 

Formella riktlinjer är vanligare hos biståndshandläggarna än handikappkonsulenterna. 

Handikappkonsulenterna tar oftare beslut som är enligt de formella riktlinjerna. Det finns 

ingen skillnad mellan biståndshandläggarna och handikappkonsulenterna när det gäller 

förekomsten av informella riktlinjer, de förekommer i lika stor grad hos bägge. 

Biståndshandläggarna tar oftare beslut som är enligt de informella riktlinjerna. 

Biståndshandläggarna tar oftare än handikappkonsulenterna beslut som följer riktlinjerna till 

den grad att klientens behov inte blir tillgodosett.  

 

Att det är vanligare med formella riktlinjer hos biståndshandläggarna tror jag kan beror på 

lagen, biståndshandläggarna beslutar oftast enligt SoL. Elmér et al. (2000) skriver att det inte 

finns någon precisering i SoL som anger vad biståndet kan eller bör innehålla, utan den ger 

kommunerna frihet att själva forma riktlinjer för de sociala tjänster som den enskilda 
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personen har rätt till. I LSS däremot finns det redan insatser uppräknade och det finns angivet 

vem som har rätt till hjälpen. Davidsson (2007) skriver att en orsak till att klientens behov 

ibland bortses från kan vara att handläggarna bara har delegation att fatta beslut innanför 

riktlinjerna. Ta ett beslut utanför riktlinjerna bli tidskrävande och kanske inte är så populärt 

hos arbetsledarna. Lindelöf och Rönnbäck (2004) tror att tid kan spela in. Handläggarna är 

pressade att ta många ärenden och ett möte samt själva beslutsfattandet får högst ta en timme, 

sedan tillkommer tid för förberedelser och dokumentation. Deras studie visade att 

handläggarna inte har tid för reflektion och ställningstagande utan tvingas till snabba beslut. 

Författarna menar att inom den tiden kan de omöjligt klargöra klientens behov utan är 

tvungen att koncentrera sig på insatskatalogen som vägledning vid bedömning och beslut. 

 

Kanske styrs biståndshandläggarna av de informella riktlinjerna på grund av det som Lindelöf 

och Rönnäck (2004) beskrivit som insatskatalog. Författarna menade att handläggarna 

modifierar klientens behov så att det ska passa de insatser som finns i kommunen. Det är 

kanske därför som biståndshandläggarna är styrda av kriterierna, för att modifiera klienterna 

till insatserna. Biståndshandläggarna tar beslut som går utanför de formella riktlinjerna om 

vilka insatser som går att få men det är inte vanligt. Av biståndshandläggarna var det en 

tredjedel som svarade att det händer att de låter riktlinjerna styra mer än klientens behov, men 

det sker inte så ofta. Eftersom klienterna redan ”passats” in kanske det är svaret på varför det 

sällan förekommer att biståndshandläggarna tar beslut som går utanför riktlinjerna? 

 

Handikappkonsulenterna håller sig oftare innanför de formella riktlinjerna för 

handläggningsprocessen. LSS är en väldigt detaljerad lag, insatserna finns redan och det står 

ganska klart och tydligt vem som har rätt till insatsen och inte. Politikerna styr 

verksamheterna men i LSS, som är så pass detaljerad, är det inte lätt att styra och kanske 

riktlinjer för handläggningsprocessen blir politikernas sätt att styra handikappkonsulenterna? 

De allra flesta handikappkonsulenterna låter klientens behov gå före riktlinjerna vid beslut. 

Jag tror att detta kan bero på att det i LSS finns klara insatser, det står vem lagen är till för och 

den individuella medverkan till utformning av insatsen påvisas verkligen. Därför är det för det 

första inte vanligt med riktlinjer för handikappkonsulenterna och de riktlinjer som finns är 

mera till som stöd och vägledning för handikappkonsulenterna. 

 

Lindelöf och Rönnbäck (2004) menar att det både är normalt och accepterat att använda de 

rutiner och riktlinjer som finns i kommunerna? Författarna skriver att konsekvensen av detta 



  21

blir att individuella bedömningar frångås och den enskilde får inte sin sak prövad. Författarna 

skriver vidare att handläggningsprocessen kan uppfattas som en administrativ rutin istället för 

att vara en professionell bedömning av individens behov och förutsättningar som den borde 

vara. Risken finns att det anses som att en rättighetsparagraf inte behövs för att få hjälp och att 

handläggningsprocessen är onödig. Om det går så långt, behövs handläggare alls då? SKTF 

(2007) ger förlag om att Lex Realia ska införas för att verkligen visa att handläggarna är en 

professionell yrkeskår som både är väldigt kompetenta och erfarna. SKTF menar att det ska 

vara både en rättighet och en skyldighet att handläggarna får uttrycka sin professionella 

bedömning utan påverkan från politik och ekonomi. Hur ska då denna lag egentligen fungera? 

Ska klienten kunna anmäla att han/hon inte fått sitt behov tillgodosett och då kan 

handläggarna visa att deras bedömning är korrekt gjord men att det sedan är politikerna som 

satt stopp och därmed kunde handläggaren inte besluta enligt klientens egentliga behov? Eller 

är tanken att handläggarna ska kunna anmäla att de inte kunnat ta det beslut som de velat på 

grund av till exempel riktlinjer? Skapar inte detta en klyfta mellan handläggarna och 

politikerna som egentligen borde samarbeta? Lex Realia borde inte behövas för både enligt 

SoL och LSS är det klientens individuella behov som ska styra handläggarnas beslut. 

Riktlinjer ska bara vara till för vägledning och stöd. Hur har det då kommit sig att riktlinjerna 

ändå har blivit så pass styrande? Mitt förslag till vidare forskning är därför att undersöka 

varför vissa handläggare styrs så pass mycket av riktlinjerna att klientens egentliga behov 

frångås. 
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Bilaga 1 

 
Information och förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 
 
Kommunala riktlinjer är något som handläggare dagligen ställs inför när de arbetar med att ta 
beslut/ge förslag till beslut. Därför är det av intresse att få utökad kunskap om hur sådana 
riktlinjer påverkar handläggarna i deras arbete. Det övergripande syftet med min studie är att 
undersöka hur olika handläggare använder sig av kommunala riktlinjer. Frågor jag intresserar 
mig av är hur ser olika handläggare på riktlinjerna? Vilken hänsyn tar de till riktlinjerna vid 
beslut? Hur är riktlinjerna utformade?  
 
För att besvara syftet med uppsatsen kommer jag att skicka ut enkäter till ett urval av 
handläggare i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Enkätfrågorna kommer 
bland annat att beröra hur riktlinjerna används, hur de är utformade och vilken betydelse de 
har vid beslutsfattande. 
 
Jag kontaktar dig för att få ett medgivande att genomföra studien i din kommun. Studien riktar 
sig till handläggare som handlägger ärenden med stöd av SoL eller LSS. Det är sedan såklart 
helt frivilligt för dem att delta. 
 
I uppsatsen kommer det inte att nämnas några namn vare sig på personerna som medverkar, 
kommunen eller annat som kan göra att man kan identifiera enskilda personer. Uppsatsen 
kommer att publiceras på Luleå tekniska universitets hemsida (http://epubl.ltu.se/) i slutet på 
januari. 
 
 
Om du är positivt inställd till att medverka i studien skulle jag vara tacksam om du svarade 
mig via mail samt besvarade följande: 
•  Namn på handläggare som finns i kommunen 
•  Vilka ärenden handlägger de? (SoL och/eller LSS) 
 
Svar önskas innan fredag den 9/11 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Jenny Krigsman 
Sociala Omsorgsprogrammet, Termin 7. 
Tel: 070-5980773 
E-mail: jennykrigsman@bredband.net 
 
Handledare: 
Universitetsadjunkt 
Åsa Vidman 
Institutionen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet 
Tel: 0920-491000/vx 
 
 
 
 

http://epubl.ltu.se
mailto:jennykrigsman@bredband.net
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Bilaga 2   Enkät 
  
1. Kön 
 Kvinna 
 Man 

 
2. Hur gammal är du? 
………år. 
 
3. Hur ser delegationsordningen ut i din kommun? 
Markera med ett kryss i rätt alternativ så att varje typ av ärende markeras med ett kryss

Typ av ärende

I mitt 
arbete 
både 

utreder jag 
och fattar 
beslut i 
följande 
ärenden:

I mitt 
arbete 

utreder jag 
ärenden, 

men fattar 
inte beslut:

I mitt arbete 
varken 

utreder jag 
eller fattar 
beslut i 
följande 
ärenden:

Om det finns någon 
form av begränsning i 
vilken rätt du har att 

fatta beslut (t ex 
delegation att fatta 

beslut upp till ett visst 
antal timmar), var 
vänlig ange vilken:

Om det finns någon 
form av begränsning i 
vilken rätt du har att 

fatta beslut (t ex 
delegation att fatta 

beslut upp till ett visst 
antal timmar), var 
vänlig ange vilken:

Hemhjälp till personer under 65 
år enligt SoL 4:1
Hemhjälp till personer över 65 
år enligt SoL 4:1
Särskilt boende till personer 
över 65 år enligt SoL 4:1
Trygghetslarm enligt SoL 4:1
Matdirstribution enligt SoL 4:1
Dagverksamhet enligt SoL 4:1
Korttidsboende enligt SoL 4:1
Boendestöd enligt SoL 4:1
Ledsagning enligt SoL 4:1
Personlig assistent enligt SoL 
4:1
Anhöriganställning/anhörigbidra
g enligt SoL 4:2
Kontaktperson enligt SoL 4:1
Personkretstillhörighet enligt 
LSS 1
Personlig assistent enligt LSS 
9:2
Ledsagarservice enligt LSS 9:3
Kontaktperson enligt LSS 9:4
Avlösarservice i hemmet enligt 
LSS 9:5
Korttidsvistelse enligt LSS 9:6
Korttidstillsyn för skolungdom 
enligt LSS 9:7
Boende i familjehem eller 
särskilt boende för 
barn/ungdomar enligt LSS 9:8
Särskilt boende för vuxna enligt 
LSS 9:9
Daglig verksamhet enligt LSS 
9:10  
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4. Vad har du för utbildning? 
 Social omsorgsutbildning 
 Socionomutbildning  
 Annan ……………………………………………. 

 
5. Hur många år har du arbetat som handläggare? 
……..år 
 
6. Vilken yrkestitel har du? 
Svar:………………………………………....................... 
 
FORMELLA RIKTLINJER 
 
7. Finns det formella kommunala riktlinjer fastställda för biståndshandläggningen i den 
kommun där du jobbar?  
 Ja 
 Nej 

  
8. Om ja, hur är de utformade?  
 Riktlinjer för handläggningsprocessen 
 Riktlinjer för vilka insatser som går att få 
 Riktlinjer för antal timmar  
 Riktlinjer för vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att få beviljat en viss insats 
 Annat…………………………………………................................. 

 
9. Förekommer det att du lägger förslag till beslut/tar beslut som går utanför 
riktlinjerna? 
 Ja, ofta 
 Ja, ibland 
 Ja, men sällan 
 Nej 

 
INFORMELLA RIKTLINJER 
 
10. Finns det informella riktlinjer för biståndshandläggningen i den kommun där du 
jobbar?  
 Ja 
 Nej 

 
11. Om ja, hur är de utformade? 
 Riktlinjer för handläggningsprocessen 
 Riktlinjer för vilka insatser som går att få 
 Riktlinjer för antal timmar  
 Riktlinjer för vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att få beviljat en viss insats 
 Annat………………………………………….................................



  27

12. Förekommer det att du lägger förslag till beslut/tar beslut som går utanför 
riktlinjerna? 
 Ja, ofta 
 Ja, ibland 
 Ja, men sällan 
 Nej 

 
 
ÖVRIGA FRÅGOR 
 
13. Förekommer det att du genom att följa riktlinjernas innehåll tar beslut/ger förslag 
till beslut som innebär en mindre eller en annan insats än du bedömer att klientens 
behov egentligen borde medföra? 
 Ja, ofta 
 Ja, ibland 
 Ja, men sällan 
 Nej 

 
14. Om ja, i vilka ärenden brukar det förekomma? 
…………………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 3 
 
Information om uppsatsen och medföljande enkät. 
 
Kommunala riktlinjer är något som handläggare dagligen ställs inför när de arbetar med att ta 
beslut/ge förslag till beslut. Därför är det av intresse att få utökad kunskap om hur sådana 
riktlinjer påverkar handläggarna i deras arbete. Det övergripande syftet med min studie är att 
undersöka hur olika handläggare använder sig av kommunala riktlinjer. Frågor jag intresserar 
mig av är hur ser olika handläggare på riktlinjerna? Vilken hänsyn tar de till riktlinjerna vid 
beslut? Hur är riktlinjerna utformade?  
 
För att få svar på mitt syfte använder jag mig av en enkätundersökning. Enkäter har skickats 
ut till handläggare i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Enkäten består av 
14 frågor som berör bland annat hur riktlinjerna används, hur de är utformade och vilken 
betydelse de har vid beslutsfattande. Det insamlade materialet kommer att sammanställas i 
tabeller/diagram och analyseras i ett statistikprogram. 
 
Jag har varit i kontakt med din chef och/eller socialchefen i din kommun och fått ett 
godkännande att skicka ut enkäten till dig. Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis 
frivilligt, men det är betydelsefullt för undersökningens kvalitet att du som får enkäten 
besvarar den. Försök svara så fullständigt som möjligt på samtliga frågor. 
 
I uppsatsen kommer det inte att nämnas några namn vare sig på personerna som medverkar, 
kommunen eller annat som kan göra att man kan identifiera enskilda personer. Det insamlade 
materialet kommer endast jag och min handledare att se och kommer att förstöras när 
uppsatsen är färdig.  Uppsatsen kommer att publiceras på Luleå tekniska universitets hemsida 
(http://epubl.ltu.se/) i slutet på januari. 
 
Skicka tillbaka enkäten i bifogat svarskuvert så fort som möjligt, helst innan 3/12. 
 
Vid eventuella frågor och funderingar, kontakta mig! 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Jenny Krigsman 
Sociala Omsorgsprogrammet, Termin 7. 
Tel. 070-5980773 
E-mail: jennykrigsman@bredband.net 
 
Handledare: 
Universitetsadjunkt 
Åsa Vidman 
Institutionen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet 
Tel. 0920-491000/vx 
 

http://epubl.ltu.se
mailto:jennykrigsman@bredband.net

