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Förord 
Jag vill härmed framföra ett stort tack till biståndshandläggarna som ställde upp på mina 
intervjuer. Utan er hade min studie varit omöjlig att genomföra. Även ett stort tack till min 
handledare Barbro Josefsson vid Luleå tekniska universitet som har hjälpt och gett mig goda 
råd under pågående arbetet med min studie.  
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Abstract 
The study’s aim has been  describe and to analyze how the organisation and skill development 

and guidance has importance for the occupational role as administrators within the geriatric 

care. In order to respond to the aim I have selected to use me of one qualitative method in the 

form of interviews. Personal interviews was implemented whit fire the each administrators 

within the geriatric care in one smaller north lance municipality. Through this study wants to I 

to lift forward that the administrators´ competence for a good quality in the social work and 

the guidance´s importance for the Administrators. The quality increases in the processing at 

one specilaisering. I applies for the organisation to give true conditions, what acts to big parts 

about an understanding in order to the processing is a time-consuming process. Moreover it 

required continuous update of knowledge and reappeared educations in order to few one 

feared safe processing. Also that there is a possibility to discuss difficult and of principle 

dossiers through guidance and exchange of experience collegues between. 

The result of the study shows that the administrators in the current the municipality has 

possibility to skill development an guidance in order to maintain sit know-how in your 

occupational role. The study showed also that changes in the organisation has an importance 

for the administrators´ duties. Further shown study that exchange of experience collegues 

between is one very important part in the administrators´ work. Activity´s hits becomes 

another important part in the work because of the new organisation in the municipality what 

has meant that the administrators does not sit together whitout on different places in 

municipality. 
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Sammanfattning 
Studiens syfte har varit att beskriva och analysera hur organisationen och 

kompetensutveckling samt handledningen har betydelse för yrkesrollen som 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen. För att besvara syftet har jag valt att använda mig 

av en kvalitativ metod i form av intervjuer. Personliga intervjuer genomfördes med fyra 

stycken biståndshandläggare inom äldreomsorgen i en mindre Norrlanskommun. Genom 

denna studie vill jag lyfta fram att biståndshandläggarnas kompetens och 

kompetensutveckling är viktiga förutsättningar för en god kvalitet i det sociala arbetet samt 

handledningens betydelse för biståndshandläggarna. Kvaliteten i handläggningarna ökar vid 

en specialisering. Det gäller för organisationen att ge verkliga förutsättningar, vilket handlar 

till stora delar om en förståelse för att handläggningen är en tidskrävande process. Dessutom 

krävs kontinuerlig påfyllnad av kunskap och återkommande utbildningar för att få en 

rättssäker handläggning. Även att det finns en möjlighet att diskutera svåra och principiella 

ärenden genom handledning och erfarenhetsutbyte kollegor emellan. Resultatet av studien 

visar att biståndshandläggarna i den aktuella kommunen har möjlighet till 

kompetensutveckling och handledning för att upprätthålla sitt kunnande i sin yrkesroll. 

Studien visade också att förändringar i organisationen har en betydelse för 

biståndshandläggarnas arbetsuppgifter. Vidare visade studien att erfarenhetsutbyte kollegor 

emellan är en mycket viktig del i biståndshandläggarnas arbete.  Verksamhetsträffarna blir en 

annan viktig del i arbetet på grund av den nya organisationen i kommunen, vilket har medfört 

att biståndshandläggarna inte sitter tillsammans utan på olika platser i kommunen. 
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1. Inledning 
För den enskilde som är i behov av socialtjänstens insatser är det viktigt att mötas av 

professionella yrkesutövare som har rätt kompetens. Socialstyrelsen (2006) har gjort en 

kunskapsöversikt för att sammanställa en enhetlig och väl grundad kompetensbeskrivning för 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Det har även skett stora förändringar inom 

socialtjänsten och socialtjänstlagen (SFS 2001:453), SoL, som utgör grunden för 

socialtjänstens verksamhet och biståndshandläggares arbete (Socialstyrelsen, 2006). Det har 

även framkommit i flera uppföljningar, utredningar, tillsyn och forskning att kompetensen 

bland biståndshandläggare behöver höjas för att få mer enhetliga bedömningar, vilket är en 

rättsäkerhetsfråga för den enskilde eftersom biståndsbedömning innefattar 

myndighetsutövning. Även en utveckling av kompetensen föreskrivs på grund av arbetets 

komplexitet och förändrade förutsättningar (Socialstyrelsen, 2006).   Lagstiftningen anger 

inga enhetliga krav på kunskap, färdigheter och förhållningssätt som biståndshandläggare 

inom socialtjänsten skall ha (ibid). Däremot framgår det av, Socialstyrelsens 

författningssamling, (SOSFS 2007:17) allmänna råd, att det anges rekommendationer till stöd 

för tillämpningen av bestämmelsen om lämplig utbildning och erfarenhet som beskrivs i 3 

kap. 3 § andra stycket SoL. Att biståndshandläggarens kompetens vid handläggning och 

uppföljning av ärenden som avser äldre personer bör ha socionomexamen eller 

socialomsorgsexamen enligt tidigare studieordning.  

 

Högskoleverket (2003:29) har tillsammans med Socialstyrelsen, (2006) i en översyn av social 

omsorgsutbildning och socionomutbildningen föreslagit att dessa två utbildningar slås ihop 

till en och att yrkesexamen blir socionom och skall omfatta 140 poäng. Detta 

ställningstagande kan ses som ett tecken på att arbetsmarknaden och utbildningen överlappar 

varandra i allt större utsträckning. Utbildningarna förefaller bli alltmer lika, sedan 

inriktningen mot social omsorg har integrerats i socionomutbildningen. Det finns en tydlig 

strävan efter breda generalistkunskaper som grund för yrkesutövningen. I högskoleverkets 

rapport (SFS 2003:29) påtalas även att utvecklingen inom socialtjänsten medför ändrade och 

ökade krav på biståndshandläggarens kompetens. Detta till följd av att den enskilde individens 

inflytande ökar, att alltfler klienter/brukare kommer från en annan kultur, att socialtjänsten 

strävar efter att bli en mer kunskapsbaserad verksamhet och att hänsyn skall tas till politiska 

ambitioner. Socialtjänsten är en komplex och mångsidig verksamhet som måste kunna 

motsvara många och varierande behov (Socialstyrelsen, 2006). 
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Biståndshandläggarens kompetens och kompetensutveckling är viktiga förutsättningar för en 

god kvalitet i det sociala arbetet (Socialstyrelsen, 2006). Att vara kompetent betyder att 

biståndshandläggaren har tillräckliga förutsättningar, adekvata förmågor eller kvaliteter för 

uppgifterna. Kompetens är något som individer och/eller grupper förvärvar och utvecklar – 

och bär med sig som en potential och utvecklingsmöjlighet (Runesson & Eliasson-

Lappalainen, 2000). Dessutom bör biståndshandläggare erhålla kontinuerligt stöd och tillgång 

till handledning samt utbildning i syfte att upprätthålla och utveckla den kompetensnivå som 

behövs för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Biståndshandläggare bör genom 

vidareutbildning på avancerad nivå successivt och planerat fördjupa eller bredda sina 

kunskaper på sakområdet (SOSFS 2007:17). 

 

Ökad specialisering kräver forskning om biståndshandläggarens roll och vilken betydelse den 

kommer att ha för utvecklingen av äldreomsorgen. Vad gäller utbildning behöver 

biståndshandläggaren kunskap om åldrande, de äldres sjukdomar, rättsliga frågor och 

yrkesmetodik. Denna yrkesgrupp behöver tillvarata och utveckla sin kompetens genom 

diskussioner med arbetskamrater och chefer och handledning. Inom den kommunala 

äldreomsorgen kan det, framför allt i mindre kommuner, vara svårt att tillgodose 

kompetensutveckling för små yrkesgrupper (Runesson & Eliasson-Lappalainen, 2000). 

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen ställs i det professionella perspektivet inför ett antal 

krav eller uppgifter. För det första att etablera en relation till den som ansöker om bistånd. För 

det andra att tillsammans med den enskilde klarlägga behoven. För det tredje att pröva rätten 

till bistånd i enlighet med socialtjänstlagen. Och för det fjärde att erbjuda insatser till den 

enskilde, som stämmer överens med hänsyn till individens behov. I var och en av dessa fyra 

faser krävs särskilda kunskaper och särskild kompetens (Westlund & Clow, 1996). 

Forskningen och tillsynsrapporter visar på brister i de flesta kommuner i Sverige när det gäller 

behovsbedömning, dokumentation, uppföljning av insatser och att sociala och psykiska behov 

inte utreds och tillgodoses. Det saknas ofta en helhetsbedömning av den enskildes situation 

och behov (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Biståndshandläggarens kompetens och kompetensutveckling är viktiga förutsättningar för en 

god kvalitet i det sociala arbetet därför är det angeläget att studera detta område. 
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att undersöka hur biståndshandläggarna känner och upplever 

vikten av kompetensutvecklings och handledningens uppfattning om betydelsen som behövs 

för att kunna utföra arbetsuppgifterna.   

 

Studien fokuserar på följande övergripande frågeställningar: 

                     

• Vilka möjligheter finns till kompetensutveckling och handledning? 

• I vilken form finns kompetensutveckling och handledningen? 

• Har organisationen betydelse för kompetensutveckling? 

                  

1.3 Uppsatsens disposition 
Uppsatsens inledande del har behandlat utgångspunkten för studien samt syfte och 

övergripande frågeställningar. Kapitel två innehåller en bakgrund som beskriver den 

organisatoriska uppbyggnaden för verksamheten och grunderna för arbetet som 

biståndshandläggare. Tredje kapitlet beskriver organisationen i kommunen i ett sammanhang 

som har en viss betydelse för studien. Vidare beskrivs metoden som har använts vid analysen 

av studien samt förberedelserna och tillvägagångssättet vid intervjuerna. Uppsatsen avslutas 

med analysen, intervjuerna beskrivs med citat från intervjupersonerna som har jämförts med 

tidigare forskning och dokument samt avslutande reflexioner.  
 

2. Bakgrund 
I detta avsnitt beskrivs lite övergripande organisationen inom verksamheten i kommunen och 

grunden i biståndshandläggarnas arbete samt vilka kunskaper och färdigheter som behövs i 

yrkesrollen. En annan viktig del som beskrivs är handledningens betydelse om det är ett 

viktigt verktyg för kompetens- och verksamhetsutvecklingen inom biståndshandläggningen. 

 

Enligt Svenska Kommunförbundet, (1992) ska varje kommun verka för att alla som vistas där 

har jämlika möjligheter att leva och bo bra. Kommunfullmäktige bestämmer vilken nämnd 

som skall fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Samhällets service ska utformas 

så att den passar och räcker till för så många som möjligt. De som behöver stöd och hjälp har 

rätt att få det. Om det inte ges på annat sätt ska socialtjänsten erbjuda hjälp. Detta är starkt 
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sammandraget socialtjänstens syfte och grunden för biståndshandläggarens arbete. I lagen ges 

sedan anvisningar om hur detta ska förverkligas (Svenska Kommunförbundet, 1992). 

 

2.1 Organisationen 
Tillhörighet och formen för tillhörighet är grundläggande för all organiserad verksamhet. 

Organisationen består av människor och de kan bytas ut, ändå finns organisationen kvar. 

Därför kan man säga att organisationer har en självständig existens. (Ahrne & Hedström, 

1999). Att vara med i en organisation innebär ett åtagande. När organisationer gör saker är det 

alltid människor som agerar, utför handlingar som organisationen det vill säga de andra som 

tillhör organisationen kräver eller planerar. Organisationen har regler och resurser, det är 

människorna som handlar på organisationens vägnar eller på uppdrag av organisationen 

(ibid). Utan undantag gäller för organisationer att de har en hierarkisk form, det vill säga ser 

ut som en pyramid med en ledarposition överst och därunder en eller flera nivåer av 

underordnade (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

 

Äldre omsorgen i kommunerna ska erbjuda insatser av god kvalitet för att säkerställa trygghet 

och säkerhet. Arbeta systematiskt med att dokumentera, utveckla, säkra och förbättra 

verksamheten (Svenska Kommunförbundet, 2000) Till grund för allt arbete som görs inom 

äldreomsorgen i kommunen ska det ligga en humanistisk människosyn. Blennberg, (2005) 

skriver att människans värde och värdighet är centrala teman för en humanistisk och 

demokratisk kultur. Det uppfattas vanligtvis som en nödvändig utgångspunkt för etiken att 

alla människor har lika värde. Människovärdet är ett grundvärde för människans existens och 

är en viktig del av en människosyn som har en etablerad ställning i vår kultur med stor 

betydelse för samhällsliv och politik. Med detta menar författaren att alla människor har lika 

värde oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning eller eventuellt funktionshinder. 

Svenska kommunförbundet, (2000) beskriver att ett humanistiskt synsätt med respekt för den 

enskilde ska styra och avgöra hur arbetsorganisationen utformas och hur personalen förhåller 

sig i den enskilda omsorgssituationen.  

 

2.1.1 Beställar- och utförarmodellen 

Fram till helt nyligen har (i samtliga nordiska länder) ansvaret för tilldelning och utförande av 

hemtjänst vanligen fallit under samma organisation. Tilldelningen av hemtjänst har baserats 

på av en hemtjänstassistent som samtidigt är hemhjälpens arbetsledare. Fler och fler 

 10



kommuner har övergått till att skilja mellan biståndshandläggning och arbetsledning (Vabo, 

2003). Författaren skriver att en fördel med beställar- och utförarmodellen, BUM anses 

allmänt vara att modellen bidrar till att säkerställa en mer enhetlig behovsbedömning. 

Inrättandet av BUM medför att omsorgsbehoven bedöms av färre personer, vilket ökar 

sannolikheten för mer enhetliga bedömningar. Norman & Schön, (2005) skriver i sin rapport 

Biståndshandläggare – ett (O)möjligt uppdrag att utvärderingar av den delade organisationen 

(BUM) visar att denna har medfört en ökad formalisering av biståndshandläggningsprocessen. 

Detta har inneburit att biståndshandläggarnas administrativa arbete ökat.  

 

Förändringen av organisationsformen innebar att biståndshandläggarnas kunskap kunde 

fördjupas kring administration och juridik och att verksamheten kunde utföras både av 

offentliga förvaltningar och privata entreprenörer (Dunér & Nordström, 2005). Vidare menar 

författarna att argumenten för särskiljandet av utredning och beslut från utförande är att öka 

ledningens styrning och kontroll över resurserna och därmed säkra en bättre kvalitet. 

 

2.2 Grunden i arbetet 
Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag som ger kommunerna stor frihet att utforma 

verksamheten med utgångspunkt från lokala förutsättningar och behov. I portalparagrafen 1 

kap. 1 § SoL anges de övergripande målen och grundläggande värderingarna för samhällets 

socialtjänst. Målen ger uttryck för principen om alla människors lika värde och lika rätt till 

social trygghet, vård och omsorg. Rätten till bistånd enligt SoL har 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 4 kap. 1 § första stycket SoL 

(Socialstyrelsen, 2006). 

 

Enligt Dunér & Nordström, (2007) är biståndshandläggarna i socialtjänsten politikernas 

förlängda arm. Grunden i deras arbete är att ta emot, utreda, bedöma och besluta kring äldres 

ansökningar om stöd enligt socialtjänstlagen från kommunen. Deras beslut påverkar större 

delen av de kommunala omsorgernas budget och i vilken mån resurserna fördelas rättvist. Det 

är också biståndshandläggarna som möter medborgarna ansikte mot ansikte och som 

tillsammans med dem skall komma fram till och besluta om vilken hjälp och vilket stöd den 

enskilde skall ha.  
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En biståndshandläggare är den yrkesgrupp inom socialtjänsten som utreder de behov som 

bland annat, äldre personer har och beslutar om vilken insats som skall ges i form av ett 

bistånd från kommunen (Socialstyrelsen, 2006). En biståndsbedömning genomförs för att ta 

reda på om den enskilde har rätt till bistånd och för att tillförsäkra vederbörande en skälig 

levnadsnivå. Biståndshandläggaren genomför också en biståndsbedömning för att klarlägga 

kommunens skyldigheter, men framförallt för att kunna anpassa insatserna till den enskildes 

behov och situation (Westlund & Clow, 1996). Dunér & Nordström, (2007) menar att en 

viktig utgångspunkt vid behovsbedömning är att den skall vara individuell och utgå ifrån den 

enskilda individens unika förhållanden. De menar vidare att äldres individuella behov inte 

sällan ställs mot ett rättvisetänkande. Lika fall skall behandlas lika och resurserna skall 

fördelas rättvist. 

 

2.3 Kunskaper och färdigheter 
Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2007:17) tar upp vilka kunskaper och 

färdigheter som en biståndshandläggare behöver ha. För att självständigt arbeta med 

handläggning och uppföljning av ärenden som avser äldre personer bör biståndshandläggaren 

ha teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom vissa nedanstående områden som finns 

beskrivet i Socialstyrelsen författningssamling (SOSFS 2007:17). 

 

 

2.3.1 Kunskap om äldre personer och åldrande 

Den grundläggande betydelsen för en biståndshandläggare är kunskapen om åldrandet, 

åldrandets sjukdomar och äldre i samhället (SOSFS 2007:17). Kunskap om de normala 

åldersförändringarna är viktig inte minst för att skilja åldrande från sjukdom. Åldrande och 

sjukdom blandas ofta samman i vården av äldre, och kunskapen om vad åldrandet gör med 

våra kroppsliga funktioner är bristfällig (Larsson & Rundgren, 2006). Biståndshandläggare 

behöver vara uppmärksam på olika sjukdomar eller sjukdomstillstånd som ställer särskilda 

krav på kunskap hos biståndshandläggaren, det kan vara när den enskilde inte kan själv eller 

har svårt att föra sin talan. Den enskilde är då alldeles särskilt beroende av att 

biståndshandläggaren gör en korrekt bedömning. Det kan gälla vid äldre personer med 

demens, eller demensliknande symtom, äldre med någon form av psykisk sjukdom (SOSFS 

2007:17). Larsson & Rundgren, (2006) skriver att nästan alla sjukdomar ökar i frekvens ju 

äldre vi blir. Många sjukdomstillstånd som t.ex. åderförkalkning, cancer och benskörhet tar 
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lång tid att utveckla. Dessa sjukdomar medför efterhand funktionsnedsättningar och 

handikapp som kan likna eller uppfattas som åldrande. Vidare skriver författarna att 

åldersförändringarna är i regel godartade och ger hos de flesta äldre även högt upp i åren 

endast måttliga funktionsnedsättning. En sammanblandning av åldrande och sjukdom leder 

som regel till underbehandling av äldre (Larsson & Rundgren, 2006). 

 

Biståndshandläggaren måste ha kunskap om hur levnadsförhållanden bland olika grupper 

äldre ser ut för att kunna arbeta med äldre i de olika delarna av arbetsprocessen. Kunskaper 

om sambandet mellan strukturella och individuella förhållanden som livsstil, hälsa och 

livskvalitet och i vilka situationer problem kan uppstå (SOSFS 2007:17). 

 

2.3.2 Samhället och närmiljön 

Biståndshandläggaren måste veta i vilket sammanhang den enskilde lever, finns familj 

och/eller andra viktiga personer i grannskapet. Uppmärksam på att män och kvinnor kan ha 

olika behov och att anhöriga kan behöva stöd. Även medvetenhet om och förmåga att hantera 

olika etniska och religiösa gruppers levnadsförhållanden (SOSFS 2007:17). Det är viktigt för 

utredningsarbetet att biståndshandläggaren ser personen i sin hemmiljö. Detta på grund av att 

det kan handla om personens livshistoria och levnadsmönster men också om den fysiska 

miljön i och omkring bostaden (Dunér & Nordström, 2005).  

 

Det kanske allra viktigaste är vår förståelse av hur människor upplever till synes lika problem 

på olika sätt. De hänger samman med människors olika värdeprioriteringar, varierande 

resurser och olika förmåga och sätt att klara sig på (Heap, 1995). Enligt Skau, (2006) är det 

viktigt att få den enskildes egen bild av situationen. Biståndshandläggaren skall både beakta 

den enskildes ansträngningar att klara sig själv och omgivningens önskan att personen skall ta 

emot hjälp. Ofta krävs flera kontakter och ganska många turer fram och åter innan behoven 

blir tydliga och biståndshandläggaren hittar en lämplig nivå för hjälpen som kan accepteras av 

alla parter (Dunér & Nordström, 2007). Vidare skriver författarna att biståndshandläggaren 

måste kunna balansera mellan den enskildes självbestämmande och integritet samt 

kommunens yttersta ansvar för den enskilde medborgaren. Enligt Skau, (2006) finns 

maktaspekten med i varje relation mellan brukare och biståndshandläggare. Att använda sin 

makt är i sig varken negativt eller positivt, det kan i vissa lägen vara nödvändigt för att kunna 

hjälpa. 
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2.3.3 Juridisk kunskap 

En av förutsättningarna för ett rättssäkert handlande gentemot enskild person är att 

biståndshandläggaren följer de bestämmelser som reglerar detta. Lagar och bestämmelser ger 

de allmänna förutsättningarna för en rättssäker tillämpning inom socialtjänsten (Westlund & 

Clow, 1996). Biståndshandläggaren behöver kunskaper om regelverk som reglerar arbetet 

inom äldreomsorgen, Socialtjänstlagen (SoL), Färdtjänstlagen, lagen om bostadsanpassning, 

hälso- och sjukvårdslagen (HSL), kommunallagen (KL) samt förvaltningslagen (FL) och 

sekretesslagen. Biståndshandläggaren behöver även känna till lagen (SFS 1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade, LSS och dess konstruktion liksom lagen om 

företrädarskap Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2007:17). Vidare tar 

Socialstyrelsens författningssamling upp i sin rapport upp om att biståndshandläggaren 

behöver kunskap om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd inom området och om hur 

reglerna för delegering, dokumentation och kommunikation ska tillämpas. 

 

Att följa rättsutvecklingen inom området och lokala riktlinjer eller föreskrifter om hur insatser 

kan och skall utformas är också av vikt. Inom riktlinjerna måste biståndshandläggaren förhålla 

sig så att han/hon inte handlar i strid med gällande lagstiftning (SOSFS 2007:17). 

Biståndshandläggarna utövar kontroll på olika sätt så att det ska råda samstämmighet mellan 

individers behov och den hjälp som beviljas. Rättsligt genom att de granskar att behov finns, 

organisatoriskt genom att de ser till att hjälpen ges enligt gällande riktlinjer (Dunér & 

Nordström, 2007). Av SOSFS (2007:17) framgår även att biståndshandläggarens juridiska 

kompetens måste falla in med den professionella kompetensen så att de rättsliga aspekterna 

kan relateras till det sociala arbetet.  

 

2.3.4 Utredning och bedömning 

För att göra en korrekt helhetsbedömning behöver biståndshandläggaren kunna samla in, 

analysera och därefter dra slutsatser med stöd av insamlad information, pröva den enskildes 

behov mot kriterierna för bistånd enligt 4 kap. 1 § första stycket SoL.  Den enskilde ska 

genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att den stärker 

den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv 4 kap. 1 § andra stycket SoL om det inte 

kan tillgodoses på ett annat sätt. 

 

Biståndshandläggaren måste kunna uttrycka sig skriftligt på ett sakligt och korrekt sätt med ett 

språk som den enskilde kan förstå. Detta för att den enskilde skall kunna utläsa av beslutet 
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vad han/hon har fått beviljat eller ej vilket framgår av regler för dokumentationen, vad som 

ska eller bör dokumenteras (Socialstyrelsen, 2006). Dunér & Nordström, (2007) beskriver att 

vid biståndsbedömning aktualiseras ärendet av en anmälan, oftast av en anhörig till sökande. 

Anmälan är när någon annan än den sökande kontaktar äldre- eller handikappomsorgen. 

Genom en anmälan får biståndshandläggaren en första uppfattning om den enskildes behov 

som inte är förmedlade av personen själv. Enligt lag måste den enskilde själv eller en 

företrädare ansöka om bistånd oavsett vem som tagit initiativet. Vidare skriver författarna att i 

de allra flesta fall ringer biståndshandläggaren vederbörande och berättar att hon eller han 

blivit kontaktad av exempelvis en anhörig och ber att få komma på hembesök. Ringer den 

enskilde själv och vill ha hjälp från äldre- eller handikappomsorgen blir det en ansökan, kan 

också vara en förfrågan  

 

Med handläggning avses alla åtgärder som vidtas från det att ett ärende inleds till dess att det 

avslutas genom beslut. Grundläggande regler om hur en myndighet ska handlägga ärende 

finns i förvaltningslagen, FL. Enligt 7 § FL ska alla ärenden där enskild är part handläggas så 

enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts (Socialstyrelsen, 2006). 

 
2.3.5 Samtal och samarbete 

Enligt (SOSFS 2007:17) är samtal ett dominerande inslag för biståndshandläggaren i hennes 

arbete och den kan vara av olika karaktär. Olika sorters samtal kräver olika tekniker och 

därmed olika slags kompetens t.ex. samtalsmetodik, intervjuande, stödjande, insiktsskapande 

och informerande. Biståndshandläggaren behöver också kunna samtala med enskilda 

individer, med grupper och med formella och informella nätverk. Biståndshandläggaren måste 

kunna föra en dialog med den enskilde och i vissa fall med den enskildes anhöriga för att 

kunna göra en kvalificerad bedömning av behoven och välja insatser. Samtalets karaktär 

beskrivs även av Dunér & Nordström, (2007) som beskriver att det sker mellan den äldre och 

biståndshandläggaren och karaktäriseras av en personlig konversation som kan framstå som 

ganska ostrukturerat, trots att det följer en förutbestämd mall.  Enligt Eide & Eide, (2006) som 

också skriver om samtal menar att varje enskild individ unik, alla är olika. Vilket innebär att 

samtalet bör anpassas till individen och den situation som vederbörande befinner sig i. Det 

goda samtalet förutsätter och innebär att vara sig själv, att fokusera på individen man har 

framför sig och anpassa sitt samtal så bra som möjligt till individen man ska hjälpa.  
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Dunér & Nordström, (2007) skriver att det är det vid hembesöket och mötet med den enskilde 

som biståndshandläggaren kan bilda sig en uppfattning om behovet. I mötet framkommer ofta 

så mycket mer än det som förmedlas per telefon. Bilden av behovet blir ofta en annan vid det 

personliga mötet. Ibland framkommer ett större behov och ibland framstår situationen mindre 

allvarlig än det lät på telefon. Sen kan biståndshandläggaren komplettera med information 

från andra personer ex. anhöriga eller sjukvården. Vidare skriver författarna att om 

biståndshandläggaren vill kontakta andra personer för att få information behöver denne/denna 

alltid först ha den enskildes samtycke till det.  

 

Socialstyrelsen, (2006) beskriver att vid handläggning ska frivillighet och självbestämmande 

vara vägledning av enskilda ärenden. Detta innebär att den enskilde själv bestämmer om hon 

eller han ska ta emot insatser från socialtjänsten Socialstyrelsen, (2006) menar också att 

socialtjänsten inte skall vara kravlös och försöka motivera den enskilde för en viss insats. 

Biståndshandläggaren behöver kunna skapa ett samarbete med den enskilde och i 

förekommande fall med dennes närstående och nätverk. Även samarbete med andra 

yrkesutövare under arbetets olika delar, från bedömning av behov till uppföljning av insatser 

(SOSFS 2007:17).  Genom att flera aktörer och förvaltningar ofta behöver involveras för att 

ett beslut skall kunna fattas kan äldre- och handikappomsorgen betecknas som en 

nätverksorganisation och kraven på samverkan är stor (Dunér & Nordström, 2007). Enligt 3 

kap. 5 § SoL följer att insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans 

med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med 

organisationer och andra föreningar. Att socialtjänsten samverkar med andra myndigheter och 

andra verksamhetsområden inom den egna myndigheten är i många fall en förutsättning för 

att kunna bedriva arbetet tillfredsställande och för att den enskilde sak kunna få den hjälp och 

det stöd som är nödvändigt (Socialstyrelsen, 2006). 

 

2.3.6 Samordning och handledning 

För att biståndshandläggaren på ett sakligt och trovärdigt sätt ska kunna beskriva och föreslå 

insatser för den enskilde, behövs kunskaper om de verksamheter som finns att tillgå 

kommunen. Det kan vara hur de fungerar i praktiken samt vilka insatser som bäst kan svara 

mot olika målgruppers behov och förutsättningar. Biståndshandläggaren behöver också känna 

till vilken service som andra huvudmän och organisationer kan tillhandahålla (Socialstyrelsen, 

2006). Biståndshandläggaren har ofta i uppgift att samordna olika pedagogiska, sociala och 

medicinska insatser. Då kan biståndshandläggaren behöva kunskaper i att leda en 
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vårdplanering med brukarens behov, förutsättningar och önskemål i fokus samt att handleda, 

stödja och vägleda den personal som genomför olika insatser (SOSFS 2007:17). 

 

2.3.7 Uppföljning, utvärdering och utveckling  

Det är nödvändigt för en biståndshandläggare inom äldreomsorgen att ha kunskaper om 

uppföljning och utvärdering av insatser för den enskilde. Detta skall ske fortlöpande och 

systematiskt följa upp verksamheten och värdera de insatser som ges, även att ta reda på om 

verksamheten håller den kvalitet som föreskrivs och utlovas (SOSFS 2007:17). Genom 

uppföljningar kan biståndshandläggaren söka svar på frågor som utredningar, bedömningar, 

beslut och beställningar/arbetsplaner uppfyller uppställda kvalitetskrav. (Westlund & Clow, 

1996).  Kvalitet kan förbättras genom uppföljning enligt Westlund & Clow, (1996) genom att 

följa upp i vilken utsträckning beslutade insatser har verkställts eller utförts. En sådan 

uppföljning kan avse både vad som görs, av vem det görs, hur och när det görs jämfört med 

vad som har beslutats och planerats under förutsättning insatsen har lett till beslut och 

arbetsplan.  

 

Socialstyrelsen författningssamling (SOSFS 2007:17) skriver att en enskildes behov skall 

styra insatsen därför behöver biståndshandläggaren ibland hitta eller skapa alternativ som inte 

omedelbart finns tillgängliga. Biståndshandläggaren måste då kunna formulera vad som krävs 

för att ett visst behov skall kunna tillgodoses. Därefter utveckla idéerna till en tjänst och att 

undersöka vilka resurser som krävs för att tillverka den nya tjänsten. Därför krävs det av 

biståndshandläggarna att de följer kunskapsutvecklingen när det gäller lagstiftning, rättsfall, 

tillsyn och utvärderings resultat. 

 

2.3.8  Förhållningssätt och bemötande 
Mötet mellan den äldre och biståndshandläggaren kan vara känsligt, vilket gör att attityderna 

bakom biståndshandläggarens agerande och tonfall är betydelsefulla (SOSFS 2007:17). Det 

handlar om att förstå en annan människa, känslor och behov, att vara lyhörd, att kunna se en 

helhet. Att förstärka livskvaliteten för varje enskild individ genom att försöka finna de 

intressen och förmågor som var och en av dem har kvar, trots hög ålder eller sjukdom 

(Bengtsson, 2003).  

 

Biståndshandläggaren skall visa ett professionellt förhållningssätt och bemötande, en förmåga 

att visa respekt, ödmjukhet och empati samt vara tydlig, saklig och strukturerad (SOSFS 
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2007:17). Trots att behovsbedömningssamtalet sker i de äldres hem är mötet mellan dem och 

biståndshandläggaren ett ojämlikt möte, genom de äldres beroendeställning till 

biståndshandläggaren (Dunér & Nordström, 2007). I ett professionellt förhållningssätt och 

bemötande skall biståndshandläggaren kunna bemöta människor i kris, hantera motstridiga 

intressen, konflikter, hot och våld, när individen inte kan föra sin talan själv samt vara lyhörd 

för och förstå när anhöriga och närstående kan behöva stöd eller avlastning (SOSFS 2007:17). 

 

2.4 Yrkesrollens förändring 
Biståndshandläggning inom äldreomsorgen infördes i socialtjänstlagen 1982. Under denna 

korta tid har såväl biståndsbedömningen som biståndshandläggning som profession utvecklats 

och förändrats (Norman & Schön, 2005). Etik, rättslig reglering och organisering utgör 

centrala villkor för biståndshandläggarnas yrkesutövning (Dunér & Nordström, 2007).  

 

Inom äldreomsorgen var beslutfattarrollen och verkställarrollen förenade i en och samma 

yrkesroll under många år, där myndighetsutövningen inklusive beslutfattandet och 

verkställigheten hade en nära koppling. Under 1900-talets sista decennium genomgick 

organiseringen av äldreomsorgen en förändring och yrkesrollen delades i de flesta kommuner 

i Sverige. De skäl som angavs till omorganiseringen var ekonomiska och systemskifte 

(Rönnbäck & Jacobsson-Lund, 2005). Enligt en utredning från Socialstyrelsen (1999) var 

fördelarna med att skilja myndighetsutövningen från verkställigheten en möjlighet till 

professionalisering av handläggningen. De utvecklingstendenser man kan se idag inom 

yrkesrollen som biståndshandläggare kan. delas upp i två inriktningar, ytterligare 

specialisering eller en förenklad handläggning (Rönnbäck & Jacobsson-Lund, 2005). 

Författarna skriver vidare att det framgår att flera kommuner har gått mot en ytterligare 

specialisering av biståndshandläggningen. Det kan vara att kommunen har 

vårdplaneringsteam som innebär att särskilda biståndshandläggare arbetar enbart mot 

sjukhuset. Eller att kommunerna har särskilda boendehandläggare och boendesamordnare. 

 

2.5  Handledningens betydelse för kompetens- och verksamhetsutvecklingen 
Många som arbetar inom en social verksamhet upplever idag sin arbetssituation som alltför 

krävande och att det är omöjligt att uppfylla de många olikartade förväntningar som är knutna 

till yrkesrollen. Denna konflikt kan lösas genom att alla personer får tillgång till kvalificerad 

handledning i sitt arbete (Bernler & Johnsson, 2000). Att ha få handledning ses numera ofta 
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som en viktig kvalitetssäkring. Inom äldreomsorgen har handledning börjat diskuteras relativt 

sent. Detta kan förefalla märkligt med tanke på hur utsatta såväl personal som vårdtagare är 

(Johnsson, 2003). Handledning kan användas för att utveckla den professionella kvaliteten vid 

förfrågan, utredning, bedömning, beslutsfattande, beställning/planering och uppföljning av 

biståndsärenden. Handledning sker fortlöpande på många olika sätt och kan ha vitt skilda 

fokus (Westlund & Clow, 1996). Bernler & Johnsson, (2000) skriver att handledning i en 

arbetsgrupp har inte bara en individuell professionalisering som mål utan också en 

vidareprofessionalisering av arbetsgruppen själv. En vinst med detta menar författarna att de 

kan bidra till utvecklandet av en kollektiv kompetens. Vidare skriver författarna att 

handledningen är en del av och ett medel för de handleddas professionaliseringsprocess, en 

process som i princip aldrig bör avslutas. Handledningen kan upphöra, men behovet av en 

vidareutveckling kvarstår. 

 

3.  Metod  
Utifrån mitt syfte som är att belysa om biståndshandläggare inom äldreomsorgen får 

kontinuerligt stöd och tillgång till handledning samt utbildning för att upprätthålla och 

utveckla den kompetensnivå som behövs för att kunna utföra arbetsuppgifterna. För att få svar 

på syftet har jag valt kvalitativ metod för min studie i form av personliga intervjuer. 

Kvalitativa metoder sägs stå för ett empatiskt och solidariskt kunskapssökande som tar sin 

utgångspunkt i de beforskades erfarenheter och upplevelser, respekterar individen som 

subjekt, ser till helheten och förstår henne i sitt sociala sammanhang (Eliasson, 2008).  

 

3.1 Kontext – sammanhanget för denna studie 
Den aktuella kommunen bedriver olika slags verksamhet för äldre. Merparten av den 

kommunala äldreomsorgen sker i form av hemhjälp och omsorg i särskilda boendeformer. 

Därutöver bistår kommunen med trygghetslarm och färdtjänst. Äldre omsorgen i kommunen 

ska skapa en trygg miljö, förebygga och minimera insatsbehoven genom att frigöra och 

utveckla människors resurser. Hjälp till självhjälp, vardagsrehabilitering och skapa en aktiv 

och meningsfull tillvaro för de äldre. 

 

Organisationen i kommunen består av socialnämnd sen socialchef under denne ekonomi, 

administration, kvalitet, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), bemanning. Sen kommer 

mottagningsenheten som består av myndighetsutövning och verkställighet. Från 
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mottagningsenheten går det fem utskov av enheter som består av myndighetsenhet, område 

IFO och kommunal psykiatri, område SÄBO (särskilt boende, familjehem), område ordinärt 

boende och rehab- korttids och sjukvårdsenhet.  

 

BUM. Med detta menas att arbetsuppgifterna delas upp på minst två befattningshavare, 

Kommunen har en delad organisation sedan 2004, även kallad beställar- och utförarmodellen, 

biståndshandläggarna svarar för myndighetsutövningen; utredning, bedömning, beslut och 

beställning. Utföraren, vanligtvis enhetscheferna står för arbetsledning av personalen. 

Nordström (1998) beskriver den uppdelade organisationen som mer formaliserad och med 

klarare roller. I organisationen fattas besluten både genom delegerat beslutsförfarande och 

genom formella beställningar. Ansvaret flyttas ut i verksamheten och decentraliseras. De 

specialiserade biståndshandläggarna har ingen egen budget, frikopplingen från det 

ekonomiska ansvaret ska garantera rättssäkerheten, men författaren anser det vara tveksamt 

om detta sker i praktiken.  

 

Från och med januari-08 har varje enhet som beskrivits i första stycket en områdeschef. Detta 

har kommunen gjort för att få en närhet till sin chef och kan tillsammans med denne fatta 

flertalet beslut som rör den egna verksamheten samt att minska och se över utgifterna för 

kommunen. Berg, (2000) skriver att kommun och socialförvaltningen är inne i en förändring 

av både hemtjänsten och individ- och familjeomsorgen. Kommunen omorganiserar av flera 

orsaker, men främst handlar det om ekonomiska åtstramningar, vilket har ökat kravet på att se 

över och utvärdera verksamheten. Den nya organisationsstrukturen ska i sin tur leda till att 

kostnaderna för verksamheten reduceras.  

 

Inom kommunen har myndighetsenheten startat en mottagningsenhet under hösten-08.. Där 

tas emot anmälan från enskilda och andra som tycker att någon annan person är i behov av 

hjälp. Två anställda biståndshandläggare delar på den tjänsten och arbetar 50 procent var.  

 

3.2  Val av intervju personer 
Mitt mål var att intervjua fyra biståndshandläggare inom äldreomsorgen i en kommun i 

Norrbotten. Urval av intervjupersoner föregick av vissa kommer kriterier. Respondenterna 

skall vara i olika åldrar, mellan ca:25 – ca:65 år. Detta för att få en jämn fördelning när det 

gäller åldern och vilken betydelse erfarenheten har för forsknings frågorna. Men eftersom 
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ålder inte alltid är lika med antal tjänstgörings år sattes även kriteriet att intervjupersonerna 

skulle ha arbetat med biståndsbedömning under minst ett år. 

 

3.3 Beskrivning av intervju personerna 
 Intervjupersonerna var mellan 24 år och 59 år. Två av personerna hade lång 

arbetslivserfarenhet och arbetat åt samma kommun hela tiden, både som enhetschef och 

biståndshandläggare.  En hade några års erfarenhet och har arbetat både som enhetschef och 

biståndshandläggare i en annan kommun. Den sista intervjupersonen var ganska nyutbildad 

och hade drygt ett års arbetslivserfarenhet som biståndshandläggare. Tre av personerna 

arbetade inom vården och omsorgen innan de började sin utbildning.  

 

3.4  Förberedelser inför intervjuer 
Innan intervjuerna genomfördes kontaktade jag områdeschefen för biståndshandläggarna i den 

aktuella kommunen. Detta för att få bekräftat att jag kunde göra studien. Informerade 

personligen biståndshandläggarna skriftligt (bilaga 1 och 2) om syftet och hur det skulle gå 

till, offentlig handling, jag och min handledare kommer att ta del av intervjuerna och hur 

resultatet skall publiceras. Informerade även om att materialet skulle behandlas konfidentiellt. 

 

Uppgiftslämnarna/intervjupersonerna har lämnat samtycke genom ett skriftligt avtal. 

De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge 

och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför 

negativa följder för dem. Intervjupersonerna bör informeras om intervjuns syfte och själva 

intervjuförfarandet. Användningen av intervjun är det bättre med ett skriftligt samtycke, 

underskrivet av både intervjuaren och intervjuperson (Kvale, 2007).  

 

Intervjupersonerna har bestämt tid och plats för intervjuerna. Det överensstämmer med 

Svenning (2000) som menar att grundregeln är att intervjuaren söker upp intervjupersonen, 

det vanligaste är att personliga intervjuer genomförs i intervjupersonernas hem eller på 

arbetsplatsen. 

 

3.5  Intervjuernas genomförande 

Intervjupersonerna har fått bestämma tid och plats för intervjuerna. Samtliga 

biståndshandläggare önskade genomföra intervjuerna på sin arbetsplats. Mina intervjufrågor 
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utgick från forsknings frågorna och resulterade i en intervjuguide (bilaga 3). Samtliga 

intervjuer spelades in på band. Enligt Kvale (2007) är det vanligast att registrera intervjuer 

med hjälp av bandspelare. Bandspelare möjliggör att vi som forskare kan fokusera på 

respondenternas berättelser och därmed undvika risken att tappa fokus, om vi samtidigt som 

vi lyssnar skall dokumentera. Kommer att använda mig av en öppen intervju, vilket ger en 

möjlighet till att ställa följdfrågor. Intervjuerna skall vara mellan 30 minuter och en timme.  

 

3.6  Bearbetning och analys 
 De bandade intervjuerna skrevs ut ordagrant till en skriftlig text., en konstruktion av en 

muntlig kommunikationsform som har blivit skriftlig. Varje utskrift från ett sammanhang till 

ett annat för med sig en rad bedömningar och avgöranden (Kvale, 2007). Enligt Kvale (2007) 

kan en intervjuanalys betraktas som en form av berättelse, som en fortsättning av den historia 

som berättats av intervjupersonen. Analysen är en koncentrering eller en rekonstruktion av 

intervjupersonernas många berättelser till en rikare, mer förtätad och sammanhängande 

historia. Den centrala analysuppgiften ligger hos forskaren, som ställer sina frågor i början av 

undersökningen och följer upp dem genom planering, intervjuer och utskrift. 

 

Vid bearbetning av intervjuerna tematiserades materialet och dessa teman sammanfördes 

sedan. Dessa teman kom sedan att utgöra olika huvudkategorier. Under varje kategori framgår 

intervjupersonernas erfarenhet som också förstärkts med citat. Analysen har även inneburit 

anknytningar och reflektioner till annan forskning och statliga direktiv för området. I analysen 

används uttrycken intervjuperson eller biståndshandläggare för att beskriva deras erfarenheter. 

 

3.7  Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet anger fyra huvudkrav för forskningsetiska principer. Det första är 

informationskravet som innebär att forskaren ska upplysa deltagarna om syftet med 

forskningsprojektet, att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Andra 

huvudkravet är samtycke vilket innebär att deltagarna ska ge sitt godkännande till att delta i 

studien, samt möjlighet att bestämma villkoren för deras deltagande. Konfidentialitetskravet 

är det tredje och går ut på att informationen som deltagarna lämnar ska behandlas 

konfidentiellt, det vill säga inga namn eller annat ska framgå så att de kan identifieras. Det 

fjärde kravet är nyttjandekravet och innebär att uppgifter om enskilda som framkommer inte 

får brukas i annat syfte än för att bedriva forskning (Vetenskapsrådet, 1990). 
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Under arbetets gång togs hänsyn till dessa etiska regler. Intervjumaterialet har behandlats 

konfidentiellt. Alla personnamn har av identifieras för att inte röja enskilda identiteter.  

Vid intervjusituationen upplevde jag som en stor öppenhet. Vid analysen fanns det hela tiden 

en åtanke att de kan känna igen varandras citat på grund av att det är en liten grupp och detta 

har jag fått beakta i min studie. 

 

4. Analys 
I följande kapitel kommer analysen av intervjuerna beskrivas. Det analyserade materialet har 

jämförts med tidigare forskning och dokument. Vid analysen framkom två kategorier 

yrkesroll i förändring samt organisation och kompetens. Under varje huvudkategori finns 

underrubriker, som beskriver det som har framkommit under intervjuerna. 

 

Socialtjänstens insatser när det gäller biståndshandläggning skall vara av god kvalitet och 

handläggningen skall utföras av biståndshandläggare med lämplig utbildning och erfarenhet. 

För att insatser av god kvalitet ska kunna uppnås är det viktigt att biståndshandläggarna ges 

möjlighet till kontinuerlig kompetens- och kunskapsutveckling inom sitt yrkesområde. Enligt 

(SOSFS 2007:17) innebär god kvalitet i äldreomsorgen att verksamheten uppfyller krav på att 

behovsbedömningen är professionell, trygg och rättssäker och att insatserna utformas utifrån 

den enskildes individuella behov, förutsättningar och önskemål. Vidare beskriver 

Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2007:17) om att en professionell handläggning 

och en korrekt dokumentation är två viktiga förutsättningar för att den enskilde skall 

tillförsäkras rättssäkerhet i mötet med socialtjänsten. 

 

4.1 Yrkesroll i förändring 
Biståndshandläggarnas yrkesroll har förändrats under årens lopp och beskrivs som ytterst 

komplex. Biståndshandläggarna är en svår yrkesgrupp att definiera, de har en central position 

inom äldreomsorgen och är ofta den yrkesgrupp som har den första kontakten med de äldre 

och deras anhöriga. Yrkesrollen upplevs som diffus både av de äldre och av andra 

professioner. Den aktuella kommunen har sen 2004 delat på dessa yrkesroller enligt BUM 

modellen.  Från att arbetat både som enhetschef och biståndshandläggare med både 

personalfrågor och biståndshandläggning samt att tillgodose den äldres behov och utföra 

dessa, arbetar intervjupersonerna idag enbart som biståndshandläggare.  
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Intervjupersonerna ansåg att dela på yrkesrollerna var bara bra för det blev mer rättvisare 

bedömningar av behoven och att det var svårt att kombinera två yrkesroller samt att de trivdes 

bättre med sitt arbete som enbart biståndshandläggare. Vilket uttrycks i följande citat: 

 

   ”Det är svårt att kombinera rollen som handläggare och enhetschef. Därför att resurserna  

     aldrig räckte till och man visste redan när man gick ut att i princip har jag inte personal 

     till att göra jobbet.” 

 

Citatet visar tydligt på att den nuvarande delade organisationen är bättre för yrkesrollen. 

 

En annan sak som kom fram i intervjuerna var detta att kommunernas organisations modell 

har en betydelse för yrkesrollens förändringar. Tyngdpunkten i arbetet har kommit att hamna 

på kunskap kring de formella regelverken och administrativ skicklighet. Det uppstår ofta 

dilemman i yrkesutövningen då det inte alltid går att förena hänsynen till den rättsliga 

regleringen, den egna arbetsorganisationen och den egna organisationens regler (Norman & 

Schön, 2005). Som denna biståndshandläggare uttrycker: 

 

  ”  Arbetet har förändrats under årens lopp så trots att jag har jobbat inom omsorgen i x  år  

     så har jag bytt jobbet ett flertal gånger. Därför att arbetsuppgifterna helt enkelt  

    förändrats under tiden.” 

 

Att vara både handläggare och verkställare i samma person skapar problem och svårigheter. 

Rönnbäck & Jacobsson skriver om att vara både biståndshandläggare och verkställare skapar 

svåra situationer. Dels handlar det om svårigheter att avslå när man samtidigt vill ha en god 

relation till brukaren, dels handlar det om att de egna resurserna i verksamheten kan bli 

styrande istället för att fokusera på behovet. Ett annat problem som lyfts fram genom den 

dubbla rollen är svårigheten att prioritera handläggningen när man har ansvar för personalen. 

 

4.1.1 Utbildning 

I studien framkom det att tre av fyra biståndshandläggare har social omsorg som utbildnings 

bakgrund i sitt arbete. En av intervjupersonerna har den gamla ålderdomshems föreståndar 

utbildningen. De arbetsuppgifter som väntat på utexaminerade studenter från den sociala 

omsorgsutbildningen har företrädesvis legat inom områden som verksamhetsansvar, 
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personalledning, administration och behovsbedömning ( Alaby, 2007). Vilket citatet 

uttrycker: 

 

   ”Enbart som biståndshandläggare sen 2004 så det är fyra år men sen har jag jobbat 

    som arbetsledare och biståndshandläggare.” 

 

De personer som arbetar som biståndshandläggare har i regel medellånga 

högskoleutbildningar såsom social omsorgs- eller socionomutbildning. Deras kunskaper vilar 

på samhällsvetenskaplig grund med en tydlig social inriktning (Dunér & Nordström, 2007). 

Enligt Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2007:17) är den vanligaste 

utbildningsbakgrund för biståndshandläggare inom äldreomsorgen en högskoleexamen i 

social omsorg. Den sociala omsorgs utbildning är inriktad på yrkesexamen för att tillgodose 

kompetensbehoven inom äldre- och handikapp omsorgen.  

 

4.2 Organisation och kompetens 
Det är viktigt att det skapas förutsättningar till kompetensutveckling och handledning. Larsen 

& Sennemark, (2006) skriver att det är först när individuella erfarenheter fångas upp på högre 

organisatorisk nivå som verksamhetsutveckling och organisatoriskt lärande sker.  

Organisationen i kommunen verkar ställa sig positiv till att biståndshandläggarna får 

kompetensutveckling och handledning. Alla samtliga intervjupersonerna tyckte att det fanns 

möjlighet till detta, att det var lite upp till en själv vad man var intresserad av för utbildning. 

och någon uttrycker det så här:  

   ”Det är ju lite individuellt också vad vi tycker att vi vill gå och vad vi behöver.”  

 

Det visar på att de har möjlighet till kompetensutveckling men även möjlighet att själv avgöra 

utifrån individuellt behov. SOU rapporten (2008:51) beskriver att stöd till 

kompetensutveckling är både naturligt och nödvändigt med tanke på att 

biståndshandläggningens olika funktioner också ska utvecklas.  

 

Vidare beskriver rapporten att fortbildning bör anpassas till biståndshandläggarnas 

individuella behov, men de behöver även möjlighet till strukturerad och gemensam 

professionsdriven kvalitetsutveckling tillsammans med kollegor från andra kommuner genom 

till exempel nätverksträffar som en av intervjupersonerna beskriver genom uttrycket: 
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    ” Då träffas vi handläggare från olika kommuner i norrbotten och diskuterar aktuella 

       frågor till exempel om det har kommit nya föreskrifter, så diskuterar vi dom och hur 

      olika kommuner tillämpar dom eller om det har kommit nya direktiv.” 

 

Citatet beskriver att det är viktigt att även utbyta erfarenheter med kollegor från andra 

kommuner för att få ett vidare perspektiv inom sitt arbetsområde.  

 

4.2.1 Delegation 

Genom att kommunen har renodlat rollen som biståndshandläggare upplevde 

intervjupersonerna att det blev en mer tydligare delegation, vad som ingår i handläggningen 

och vad som ingår i verkställigheten. Enligt en utredning från Socialstyrelsen (1999) var 

fördelarna med att skilja biståndshandläggningen från verkställigheten var att det blev 

enhetligare beslut och enhetligare handläggningsrutiner. Det beskrivs i följande utsaga: 

 

”När man har renodlat rollen då som biståndshandläggare så har de blivit än tydligare så                     

att säga vad som ingår i handläggeriet och vad som tillhör verkställigheten. Det har ju 

blivit tydligare så att säga.” 

 

Citatet visar på erfarenhet av handläggning som inte alltid upplevts så tydliga men där 

organisationen i beställar- utförarmodellen, BUM vilken beskrivs av Vabö (2003). Som 

skriver att modellen bidrar till att säkerställa en mer enhetlig behovsbedömning. 

Intervjupersonernas erfarenheter kan även jämföras med det som Rönnbäck och Jacobsson-

Lund (2005) beskriver om ytterligare specialisering och förenklad handläggning. 

 

4.2.2 Utbildning och kompetensutveckling 

Alla fyra intervju personerna tyckte att det var viktigt med kompetensutveckling. Åldern har 

ingen betydelse eller hur länge personen har arbetat som biståndshandläggare. Intervju 

personerna ansåg att kompetens utbildning för att utveckla kompetensen är nödvändig.  

Bland annat beskrev de att uppföljning behövs inom sakområden som lagstiftning, 

förordningar och föreskrifter samt andra nyheter som kommer hela tiden. Det kan jämföras 

med det som Dunér & Nordström, (2007) skriver att de juridiska villkoren för 

biståndshandläggare förändras hela tiden genom nya sätt att tolka lagarna, vilket leder till 
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utveckling av praxis och att fokus ständigt förflyttas.  En av intervjupersonerna beskriver det 

på följande sätt: 

       

     ”Jag tror att man alltid, alltså att utbilda sig för det kommer alltid nya saker inom lagar                     

       och föreskrifter. Så jag tror att man alltid måste få, så att man är hela tiden uppdaterad 

       i allt nytt som kommer inom lagar och förordningar och allt.” 

 

Socialstyrelsens författningssamling, (2007:17) skriver att den personal som arbetar med äldre 

personer när det gäller handläggning och uppföljning bör få kontinuerlig utbildning för att 

upprätthålla och utveckla den kompetensnivå som behövs för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter samt ges möjlighet att följa kunskapsutvecklingen på sakområdet. 

 

Överlag tyckte intervju personerna att de har och får möjlighet till kompetensutveckling inom 

sitt yrkesområde., De ansåg att det är en viktig del i deras arbete med en fortlöpande process 

när det gäller kompetensutveckling. En av intervjupersonerna uttrycker det så här: 

 

”Författningar som kommer kanske lite utav socialtjänstlagen och även handläggning för 

det kommer ju alltid förändringar alltid lite då och då. Men just det här med lagstiftningar 

att vi hänger med lagen. Att vi borde ha lite fortbildningar.” 

 

Ovanstående citat understryker hur viktigt det är med fortbildning speciellt när det handlar om 

lagstiftning och tolkning av den. 

 

4.2.3 Handledning 

I min studie framkommer det att handledning är ett viktigt verktyg för kompetens- och 

verksamhetsutvecklingen för biståndshandläggarna inom äldreomsorgen. Rapporten SOU 

(2008:51) skriver att biståndshandläggarnas komplexa roll förstärker deras behov av rätt 

förutsättningar för sitt arbete genom handledning.  

 

Biståndshandläggarna i den aktuella kommunen har handledningen i form av 

grupphandledning, varannan vecka och den sker kontinuerligt nu. Det kom fram i intervjuerna 

att kontinuerlig handledning var ganska nytt för biståndshandläggar gruppen.  
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En av intervjupersonerna uttrycker det så här: 

 

   ”Ja, vi har handledning. En gång i månaden, nu är det kontinuerligt i alla fall  

     framöver (skratt). 

 

Den utgår från att arbetslaget skall få en möjlighet att reflektera över sitt uppdrag och sin 

verksamhet tillsammans under en längre tid. Johnsson, (2005) skriver att handledningen ska 

äga rum med viss regelbundenhet och att det inte är för glest mellan handledningstillfällena. 

Många har funnit att varannan vecka är lämpligt. Handledningen måste också pågå under en 

längre tid för att en utveckling skall komma till stånd, ett år kan betraktas som lämpligt. 

 

När handledningen äger rum i en befintlig arbetsgrupp kan många vinster uppnås så som en 

kollektiv kompetens samt ökad sammanhållning i gruppen (Johnsson, 2003). Vidare skriver 

författaren om att det också finns pedagogiska skäl till att handledning i grupp är att föredra 

på grund av fler ärenden, fler problemställningar kommer att exponeras och att 

gruppmedlemmarna får ut mer kunskap. Det överensstämmer med det som framgick vid 

analysen av intervjuerna och en intervjuperson uttrycker det så här: 

 

   ”Det är viktigt med handledning. Jag tror det är viktigt för gruppen också, handläggar 

    gruppen. Har möjlighet att diskutera i ett annat forum och så får man ju, har man en 

    bra handledare får man ju mycket stöd framför allt i förhållningssätt och hur man skall 

   möta olika svårigheter.” 

 

Tanken bakom grupphandledning är att gruppdeltagarna lär sig av varandras erfarenheter och 

att de således kan få ut mer kunskaper på samma tid som de skulle ha tillbringat ensamma 

med handledaren, speciellt i grupper där de handledda arbetar med olika ärenden. 

Gruppdeltagarna kan också dela varandras erfarenheter av likartade problem och 

lösningsförsök (Bernler & Johnsson, 2000).  

 

Vidare skriver författarna att i en grupp kan fler idéer, synpunkter och kunskaper föras in i 

diskussionen, och den handledda kan få en mångskiftande feedback på det han tar upp i 

handledningssituationen. Även att personerna blir bättre på att ge stöd åt varandra även 

utanför handledningssituationen. 
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4.2.4 Erfarenhetsutbyte (ex. verksamhetsträffar) 

Det är viktigt med erfarenhetsutbyte mellan kollegor och att detta sker regelbundet och 

spontant anser intervjupersonerna. Det finns en förståelse för varandra som en uttrycker så 

här: 

 

Biståndshandläggare:  

   ”Vi har ju varandra som vi använder som bollplank. Det är viktigt med arbetskompisar 

     och lagar och regler så man kan ge stöd åt varandra.” 

 

Arndt & Ingvad (2004) har funnit i sin studie att biståndshandläggarna har olika strategier för 

att hantera mångfalden av krav i arbetet.  En strategi är att handläggarna söker sig till varandra 

för att stämma av hur olika typfall av ärenden ska handläggas. Vidare beskriver intervju 

personerna att verksamhetsutveckling med regelbundna planerade verksamhetsträffar också är 

viktiga inslag i arbetet. Men att dessa uteblir ofta på grund av tidsbrist, de prioriteras bort ofta 

för något annat som kommer emellan. Vilket en av intervjupersonerna uttrycker så här: 

 

   ”Vi har ju varit dåliga alltså på det här med verksamhet, ärendehantering men när vi hade  

     handledning med den här tjejen nu då tidigare så var det ju ärendehantering på  

    handledningen. Det har vi ju inte nu, utan nu har vi ju bara verksamhetsträffar som vi inte  

    har kommit igång med. Så nu har vi fått lite bättre ordning igen. Det är ju så det faller 

    ibland och man är stressad och har mycket att göra, det är liksom då man hoppar över 

   såna här träffar. Det blir andra saker som är viktigare.” 

 

För att öka sin kompetens i arbetslivet krävs därför tid för eftertanke, både enskilt och 

tillsammans med andra. FoU i väst Larsen & Sennermark (2006) skriver i en rapport att ett 

vanligt problem kopplat till verksamhetsutvecklingsrelaterande lärande är att hitta tid för 

reflektioner över arbetssituationen och detta kan ske genom verksamhetsträffar. 
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5. Avslutande reflexioner 

Studien visar att det ställs nya krav på biståndshandläggarnas kompetens idag för att kunna ge 

kommuninvånarna den bästa möjliga hjälp, stöd och service. Socialstyrelsens 

författningssamling, (2007:17) skriver att i Högskoleverkets rapport påtalas att utvecklingen 

inom socialtjänsten medför ändrade och ökade krav på biståndshandläggarnas kompetens. 

Detta på grund av att den enskilde individens inflytande ökar, att alltfler individer kommer 

från en annan kultur, att socialtjänsten strävar efter att bli en mer kunskapsbaserad verksamhet 

och att hänsyn skall tas till politiska ambitioner (ibid). Biståndshandläggarnas utbildnings- 

och yrkesbakgrund kan vara väldigt skiftande. Detta kan bero på att under många år har det 

inte funnits några uttalande krav på vilken formell kompetens som kan ställas på 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Studien visar att den vanligaste utbildningen för att 

utöva yrkesrollen som biståndshandläggare är Sociala omsorgsprogrammet på högskolan. 

Norman & Schön, (2005) skriver att de flesta som arbetar som biståndshandläggare har gått 

den sociala omsorgslinjen på högskola. Från att kommunen har gått från den traditionella 

organisationen som innebar att tjänstemännen är både biståndshandläggare och arbetsledare 

till en delad organisation, även kallad beställar- utförarmodellen där biståndshandläggarna 

endast svarar för myndighetsutövning. Studien visade att det blev en mer tydligare delegation 

samt att vad som ingår i handläggningen och vad som ingår i verkställigheten med en delad 

organisation. Organisationens betydelse med beställar- och utförarmodell beskriver Dunér & 

Nordström, (2005) att det har inneburit att modellen bidrar till att säkerställa en mer enhetlig 

behovsbedömning samt att omsorgsbehoven bedöms av färre personer, vilket ökar 

sannolikheten för mer enhetliga bedömningar. Socialstyrelsen (1999) menar att fördelarna 

med att skilja myndighetsutövningen från verkställigheten ger en möjlighet till en 

professionalisering av handläggningen för att utveckla och klargöra yrkesrollen som 

biståndshandläggare. Detta har även medfört att biståndshandläggarna förväntas matcha de 

äldres behov med insatser av god kvalitet samtidigt som resurserna är begränsade. Dunér & 

Nordström, (2005) skriver att detta har även inneburit att biståndshandläggarnas 

administrativa arbete ökat. Vidare beskriver författarna att argumenten för särskiljandet av 

utredning och beslut från utförande är att öka ledningens styrning och kontroll över resurserna 

och därmed säkra en bättre kvalitet. Norman & Schön, (2005) skriver att 

biståndshandläggarna befinner sig i en korstryckssituation där de utsätts för påtryckningar och 

förväntningar från olika håll. I arbetet ingår den konfliktfyllda uppgiften att med knappa 

resurser fullfölja ledningens mål att tillgodose de äldres behov.  Studien visar att utifrån en så 
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komplex arbetssituation samt att yrkesrollen skiftar beroende på organisationsmodellen, 

framstår det som naturligt att det blir ännu viktigare med handledning och 

kompetensutveckling när det gäller biståndshandläggning inom äldreomsorgen. 

Socialstyrelsens författningssamling, (2007:17) skriver att det krävs av biståndshandläggarna 

att de följer kunskapsutvecklingen inom området och håller sig informerade om lagstiftning, 

rättsfall, tillsyn och utvärderingsresultat. Fortbildning bör anpassas till biståndshandläggarnas 

individuella behov, men de behöver även möjlighet till strukturerad och gemensam 

professionsdriven kvalitetsutveckling tillsammans med kollegor. (SOU 2008:51) skriver att 

möjligheterna till kompetensutveckling kan tillgodoses både genom utbildning och 

handledning. Studien visade att handledning för biståndshandläggarna förekom genom 

grupphandledning och hade nyligen startat samt att den är viktig för utvecklingen av 

yrkesrollen. Handledning kommer att ske kontinuerligt under en längre tid, detta för att 

biståndshandläggarna ska få möjlighet att reflektera över sitt uppdrag och sin verksamhet 

tillsammans och under ledning av en professionell handledare. Bernler & Johnsson, (2000) 

menar att tanken bakom grupphandledning är att gruppdeltagarna lär sig av varandras 

erfarenheter. Även att gruppdeltagarna kan dela varandras erfarenheter av likartade problem 

och lösningsförsök.  

 

En annan sak som kom fram i intervjuerna var detta med att stöd och erfarenhetsutbyte 

kollegor emellan är en viktig del i biståndshandläggarnas arbete, både inom gruppen och med 

andra kollegor utifrån. Men att detta har försvårats till en stor del av att biståndshandläggarna 

inte har samma närhet till varandra som tidigare. Verksamhetsträffarna blir en viktig 

mötesplats kollegor emellan framöver och bör inte prioriteras bort för någonting annat. SOU 

rapporten (2008:51) skriver att biståndshandläggarnas kompetensutveckling bedöms kunna 

stärkas i gemensamma regionala former i vilka de kan utbyta erfarenheter och kunskaper. 

Studien talar för att det framöver kommer att skapas nya yrkesroller för biståndshandläggarna 

med specifika krav på kompetens i socialt arbete med skiftande inriktningar. Även att 

utbildningen kommer att se annorlunda ut, mer specialiserad på olika ämnen inom äldre 

omsorgen.  

Vidare forskning inom området kan vara att studera specialiseringen med en 

mottagningsenhet samt vad en specialisering har för betydelse för yrkesrollen.   Till sist vill 

jag avsluta med några rader av Sauer, (2007) som beskriver att det är viktigt att skapa 

tydlighet om yrkes- och kunskapsområdet, ge det den status det förtjänar och skapa 

utvecklingsmöjligheter för personer på olika nivåer.  
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                                                                                                                                         Bilaga.1 
 
Informationsbrev till enhetschef- och biståndshandläggare inom 
socialtjänsten med inriktning mot SoL 
 
Hej ! 
Mitt namn är Kristina Henriksson och jag är student vid Luleå tekniska universitet Sociala 
omsorgsprogrammet. I vår utbildning ingår att skriva ett examensarbete och det kommer att 
genomföras under höstterminen 2008. 
 
Arbetet att bedöma bistånd innebär ett ansvar för biståndshandläggaren att utreda och 
tillgodose olika behov. Detta brev är en förfrågan om du vill medverka i denna studie vars 
syfte är att beskriva om biståndshandläggare inom äldreomsorgen får kontinuerligt stöd och 
tillgång till handledning samt utbildning i syfte att upprätthålla och utveckla den 
kompetensnivå som behövs för att kunna utföra arbetsuppgifterna.  
 
För att få kunskap om området så planerar jag att genomföra intervjuer med Dig som 
biståndshandläggare. De frågeområden jag kommer att ta upp innefattar de erfarenheter Du 
har i Ditt arbete som biståndshandläggare. Varje intervju beräknas ta ungefär 30-60 minuter. 
Vid intervjutillfället kommer bandspelare att användas för att underlätta datainsamlingen. 
Banden kommer att raderas när studien är godkänd. Materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt. Vilket bland annat innebär att informationen som Du lämnar vid intervjun inte 
kommer att innehålla namn så att Du kan identifieras. Kommunens namn kommer inte att 
nämnas i studien utan endast att studien genomförts i en kommun i Norrbotten. Deltagandet är 
frivilligt och Du kan när som helst och utan att ange skäl avbryta din medverkan.  
 
Det färdiga materialet kommer att presenteras i en rapport som kommer att finnas tillgänglig 
via bibliotekets hemsida på Luleå tekniska universitets hemsida (http://epubl.ltu.se). 
 
Om Du vill delta i studien, vill jag att Du att fyller i svarstalongen. Jag kontaktar Dig per 
telefon för att bestämma tid och plats för intervjun. 
 
Om Du har frågor eller funderingar tveka inte att kontakta mig så kan jag tydliggöra 
eventuella oklarheter. 
 
Kalix 2008-09-04 
Med vänliga hälsningar 
 
Kristina Henriksson                                                                
070-358 67 55                                                                       
Studerande vid Sociala omsorgsprogrammet 
Krihen-5@student.ltu.se                                                       
 
Barbro Josefsson  
Handledare 
Luleå tekniska universitet 
0920-49 10 00/vx 
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                                                                                                                                 Bilaga 2 
 
 
 
Svarsblankett 
 
Jag är intresserad av att delta i studien och vill bli kontaktad för tid och plats för intervjun. 
 
Namn:……………………………………………………………………………………… 
 
Telefonnummer:…………………………………………………………………………… 
 
 
 
Sista datum att svara senast 2008-09-15 
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  Bilaga 3 
 
 

 Intervjuguide 
 

1. Kvinna/man, vilken ålder? 

2. Beskriv de huvudsakliga arbetsuppgifterna, ditt arbete i stort? 

3. Vad har du för utbildning? 

4. Vilken erfarenhet har du? Hur många år har du arbetat som biståndshandläggare inom 

SoL?  

5. Trivs du med ditt arbete? 

6. Har du någon vidareutbildning? 

    -   i så fall vilken?  

      7.    Anser du att du skulle behöva mer utbildning utifrån din yrkesroll? 

    -    i så fall inom vilket område?    

      8.  Finns det tillgång/möjligheter till kontinuerlig utbildning för att upprätthålla  och  

           utveckla den kompetensnivå som behövs för att kunna utföra arbetsuppgifterna? 

    -     i så fall vilka? 

9.   Upplever du en tydlig delegation? 

           -   beskriv på vilket sätt, har ni tydliga direktiv? 

10.     Handledning och stöd i arbetet 

      -    har ni handledning? 

                  -    förekommer, kontinuerligt stöd och handledning? 

                  -   i så fall hur ofta? 

11.   Samarbete mellan kollegor och andra i organisationen 

- på vilket sätt och i vilka situationer? 

- har du stöd av dina kollegor? 

- utbyter ni erfarenheter och kunskap kollegor emellan? 

      12.   Är det någonting du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 
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