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Abstract 

The purpose of our study was to shad a light on case makers possibilities to apply the remain 

living principle based on its origin purpose and what they experience this lead to. 

We performed our study through qualitative approach and conducted six semi structured 

interviews with case makers who worked at least five years as case makers for older people 

according to Socialtjänstlagen. The result shows that the remain living principle is applied in a 

different way today than before, because of the organisations and the municipality´s guidelines 

and directives based on the municipality´s economy and resources are increasingly restricting 

the case makers discretion. Which according to the case makers leads to their professional 

judgment being disregarded and that the elderly does not always have a choice if they want to 

stay at home or not. 
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Sammanfattning 

Syftet med vår studie var att belysa om biståndshandläggarnas förutsättningar att tillämpa 

kvarboendeprincipen utifrån dess ursprungssyfte har förändrats samt vad de upplever att det 

leder till. Vi genomförde vår studie genom en kvalitativ ansats och genomförde sex stycken 

semistrukturerade intervjuer med biståndshandläggare som arbetat minst fem år med 

biståndshandläggning för äldre inom Socialtjänstlagen. Resultatet visar på att 

kvarboendeprincipen tillämpas på ett annat sätt idag än tidigare eftersom organisationens och 

kommunens riktlinjer samt direktiv med utgångspunkt i kommunens ekonomi och resurser allt 

mer inskränker på biståndshandläggarnas handlingsutrymme. Enligt biståndshandläggarna 

leder detta till att deras professionella bedömning åsidosätts samt att de äldre inte alltid har ett 

val om de ska bo kvar hemma eller inte.  

 

Nyckelord: kvarboendeprincipen, handlingsutrymme, äldre, biståndshandläggare 
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1. Inledning 

Antal äldre i Sverige ökar, från 2017 till 2040 förväntas en ökning med 50 procent ske bland de 

som är 80 år eller äldre (SCB, 2018). Detta beskrivs bero på att medellivsåldern ständigt ökar, 

från 1961 tills 2015 ökade antal levnadsår efter 65 år för kvinnor med 5 år och för män med 4 

år. Medellivslängden för kvinnor beräknas idag vara 84 år samt för männen 81 år 

(Socialstyrelsen, 2017). Många blir idag 90 och till och med 100 år (Jönson & Harnett, 2015). 

Kommunen har ansvar för de äldres omsorg, detta styrs via socialtjänstlagen (2001:453) 

samt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (Jönson & Harnett, 2015). Kommunen ska om en 

person inte på egen hand kan komma tillrätta med de behov som de har eller kan få hjälp med 

detta på annat sätt, få hjälp att klara sin försörjning samt sin livsföring i övrigt (Socialstyrelsen, 

2017). Den hjälp som ges ska underlätta för personens självständighet, samt enligt 

äldreomsorgens värdegrund utgå från att den äldre ska få värdighet i sitt liv och uppleva 

välbefinnande (Jönson & Harnett, 2015). 

  Andersson (2007) beskriver att äldre måste söka bistånd för att få hjälp med sina behov 

och att en biståndsprövning sker (Andersson, 2007). De som gör bedömningen är 

biståndshandläggare inom kommunen via delegation från socialnämnden (Jönson & Harnett, 

2015). Blomberg och Dunér (2015) beskriver att biståndshandläggare har en mellanposition i 

organisationen vilket gör att de ska tillfredsställa behov både från organisationen och 

samhällsmedborgarna, vilket gör att dilemman ofta uppstår. Som Swärd och Starrin (2006) 

menar lämnas till deras eget omdöme att lösa. 

Dagens äldreomsorg utgår från kvarboendeprincipen som växte fram ur bland annat Ivar 

LO Johansson opinion för de äldre på 1950-talet (Thorslund, 2013). Ivar LO-Johansson menade 

att de äldre skulle få vård i hemmet istället för att tvingas från sina livssammanhang och flytta 

till äldreboenden, detta gjorde att hemtjänsten byggdes upp. Vidare beskrivs att i samband med 

att antal äldre ökade i slutet på 90-talet och att det inte fanns nog med resurser att tillgodose 

behovet så skärptes kraven för att beviljas hjälp (Jönson & Harnett, 2015). Socialstyrelsen 

(2017) beskriver att under perioden 2010–2015 när antal äldre ökade med 200 000 så minskade 

alla insatser till de äldre förutom hemtjänst och de insatser som minskade mest var särskilt 

boende. Jönson och Harnett (2015) uppger att för en äldre ska beviljas en plats på särskilt 

boende krävs idag att man har ett omfattande hjälpbehov. 

Westlund (2008) beskriver att eftersom kvarboendeprincipen infördes på mitten av 1900- 
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talet så är det naturligt att den ses med andra ögon idag än den gjorde då och eftersom det är en 

princip så kan den tolkas och tillämpas olika. Westlund beskriver att kvarboendeprincipen är 

en möjlighet för de äldre att så länge som möjligt kunna få hjälp för att bo kvar i sina hem, men 

vad som menas med så länge som möjligt är odefinierat och kvarboendeprincipen kan av vissa 

upplevas som ett påtvingat boende i det egna hemmet. Jönson och Harnett (2015) beskriver att 

de flesta äldre vill bo hemma men att de skärpta bedömningskriterierna leder till att de äldre 

som ansöker om att få flytta till ett särskilt boende tvingas bo kvar i sitt hem mot sin vilja så 

kallad kvarbo. 

 Hur ser egentligen kvarboendeprincipen ut idag? Har kvarboendeprincipen utvecklats till 

ett tvång istället för att vara en möjlighet? Har handlingsutrymmet för biståndshandläggare 

förändras av ändrade bedömningskriterier? Har biståndshandläggare möjlighet att tillämpa 

kvarboendeprincipen utifrån dess ursprungssyfte? 

1.1 Syfte och frågeställningar 

1.1.2 Syfte 

Syftet med studien är att belysa hur biståndshandläggarnas förutsättningar att tillämpa 

kvarboendeprincipen utifrån dess ursprungssyfte har förändrats samt vad de upplever att det 

leder till. 

1.1.3 Frågeställningar 

– Hur upplever biståndshandläggarna att deras handlingsutrymme har förändrats sedan de 

började, gällande ansökningar om särskilt boende? 

– Hur upplever biståndshandläggarna att kvarboendeprincipen tillämpas? 

– Vilka påföljder kan biståndshandläggarna se av de förändringar som skett gällande 

handlingsutrymmet samt hur kvarboendeprincipen tillämpas idag? 

1.2 Centrala begrepp 

I detta avsnitt presenteras olika begrepp som förekommer i vår uppsats. Vi beskriver hur 

begreppen kan definieras på olika sätt och vilken definition som vi utgår ifrån samt ger en liten 

kort förklaring vad som menas med begreppet för att underlätta för läsarens förståelse. 

 1.2.1 Äldre 

Äldre är en social kategori och den kopplas ofta samman med sista fasen av livsloppet. I 

industriella länder brukar personer som passerat 65 år räknas som äldre. (Jönson & Harnett, 

2015). Vi utgår från denna definition av äldre i vår studie.  
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1.2.2 Biståndshandläggare 

Biståndshandläggare kan även benämnas biståndsbedömare. Vi har valt att använda oss av 

benämningen biståndshandläggare. Andersson (2007) beskriver att biståndsbedömare är de 

myndighetspersoner inom kommunen som fattar beslut angående vilka insatser som ska ges till 

de äldre. Jönson och Harnett (2015) beskriver att detta sker på delegation från socialnämnden.  

1.2.3 Handlingsutrymme 

Handlingsutrymme handlar om att man har ett val att göra, men detta val innebär också att man 

genom sin kunnighet måste bedöma rimligheten i valet eftersom ett handlingsutrymme skapas 

när organisationen och professionen möts (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). 

Biståndshandläggarnas handlingsutrymme styrs av olika villkor.  De rättsliga villkoren 

där socialtjänstlagen är ramen för den nationella policyn som råder, de organisatoriska villkoren 

som är de riktlinjer som politiker i kommunen skapar utifrån ramarna i socialtjänstlagen och 

moraliska villkor som handlar om att bemöta den uppfattning som medborgarna har av hur 

biståndshandläggarnas arbete ska bedrivas (Blomberg & Dunér, 2015). 

1.2.4 Kvarboendeprincipen 

Ordet kvarboende och kvarboendeprincipen definieras på olika sätt och det finns inte tydligt 

beskrivet i förarbeten och lagtext (Statens offentliga utredningar (SOU), 2003). Westerlund 

(2008) menar att kvarboendeprincipen innebär att äldre ska få möjlighet att bo kvar i sitt hem 

så länge som möjligt (Westlund, 2008). Kvarboende kan beskrivas vara att den äldre inte ska 

behöva flyttas från sitt bostadsområde, ort eller kommun när den behöver byta bostad, med 

kvarboende kan man även mena att den äldre ska få möjlighet att bosätta sig i den stadsdel, ort 

eller kommun där hen haft sitt boende tidigare. Kvarboende kan även definieras som den äldres 

möjlighet att få behålla sitt särskilda boende trots att vård och omsorgsbehovet förändras (SOU, 

2003). Jönson och Harnett (2015) menar med kvarbo de äldre som ansöker om att få flytta till 

ett särskilt boende men tvingas bo kvar i sitt hem mot sin vilja så kallad kvarbo. 

Vi har valt att använda oss av Westerlunds (2008) definition av kvarboendeprincipen, 

medan vi med kvarboende och kvarbo utgår från Jönson och Harnetts (2015) definition. 

 

1.2.5 Särskilt boende 

Det finns olika benämningar på boenden för äldre. De kan benämnas särskilt boende, 

gruppboende, servicehus, ålderdomshem eller sjukhem (Westlund & Larsson, 2002). Vi har 

valt att använda oss av särskilt boende, SÄBO.  
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Särskilt boende är en biståndsbedömd insats via socialtjänstlagen. Särskilt boende innebär 

att det finns personal dygnet runt samt att kommunen ansvarar för kvaliteten på boendet och 

har hälso- och sjukvårdsansvaret förutom läkarinsatser till de boende som är landstingets ansvar 

(Westerlund & Larsson, 2002). 

1.3 Disposition 

I nästkommande kapitel beskrivs bakgrund som innehåller äldreomsorgen och 

kvarboendeprincipens utveckling samt biståndshandläggarnas yrkesroll och dess utveckling 

samt vad socialtjänstlagen säger om de äldre. Efter det kommer en översikt av forskningsläget 

på hur äldre ser på flytt, jämförelser mellan hemtjänst och särskilt boende, 

biståndshandläggarnas handlingsutrymme samt förändringar i frontlinjebyråkraternas 

handlingsutrymme. I teorikapitlet beskriver vi teorin som vi valt för vår studie vilken är Michael 

Lipskys teori om frontlinjebyråkrater. I kapitlet om metod redogörs för hur vi gjort vår studie 

samt analyserat materialet. I kapitlet om resultat redovisas vårt resultat under de teman samt 

underteman som växt fram under bearbetningen av materialet. I analyskapitlet kopplas 

resultatet till forskning och teori. I det avslutande kapitlet så diskuterar vi vad studien påvisar, 

vår slutsats samt hur man kan forska vidare. 
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2. Bakgrund  

I detta kapitel ges en beskrivning av utvecklingen inom äldreomsorgen och av 

kvarboendeprincipen, biståndshandläggarens yrkesroll och ansvar samt Socialtjänstlagen. 

Detta för att ge läsaren en klarare bild av vad studien handlar om samt skapa en förståelse för 

de förändringar som gjort att vi är där vi är idag. 

2.1 Äldreomsorgens och kvarboendeprincipens utveckling 

Äldre var en del av fattigvården fram till början av 1900-talet (Thorslund, 2013). Det fanns 

inget pensionssystem och kunde de äldre inte försörja sig eller hade närstående som kunde 

hjälpa till så hamnade de inom fattigvården. Problematiken som uppstod ansågs handla om 

fattigdom, inte om ålder (Jönson & Harnett, 2015). På 1900-talet började man utforma idéer 

om hur man skulle göra en åtskillnad mellan olika människors behov och därmed särskilja de 

äldre och de fattiga. För de äldre talades det om ålderdomshem och på 1930-talet hade 32 000 

ålderdomshemsplatser inrättats (Thorslund, 2013). 

Folkpensioneringsreformen och bostadsbidraget infördes 1946, vilket gjorde att många 

äldre kunde bo kvar i sina hem (Jönson & Harnett, 2015), detta tillsammans med kritik som 

framfördes mot de äldres liv på ålderdomshemmen är grunden för dagens kvarboendeprincip. 

En av dem som framförde kritik var Ivar-LO Johansson (Thorslund, 2013). Ivar LO- Johansson 

fick i uppdrag av Sveriges pensionärsförbund att göra en undersökning om de äldres villkor 

både de som bodde hemma och på ålderdomshem. Han startade efter det en opinion för att äldre 

skulle få bo hemma istället för att på ålderdomshemmen. Hans opinion ledde till att 

hemmaboendeideologin 1952 blev offentlig politik (Jönson & Harnett, 2015). För att denna 

hemmaboende ideologi skulle vara genomförbar så måste en stor utökning av hemtjänsten ske 

(Jönson & Harnett, 2015). Det var i Uppsala som röda korset 1950 började med 

hemtjänstverksamheten och orsaken var att det inte fanns tillräckligt med äldreboenden för att 

täcka behoven, men det övergick senare till att bli eftertraktat av de äldre och sågs inte enbart 

som en ersättning av ålderdomshemmet. Under 1960- och 1970-talet skedde en stor utbyggnad 

av äldreomsorgen och sjukvården och tack vare den rådande högkonjunkturen kunde en balans 

uppnås mellan den allt mer åldrande befolkningen och resurserna som behövdes. I början av 

1980-talet så började prioriteringar göras för att kunna hitta en balans mellan den allt äldre 

befolkningen som behövde mer krävande vård med samma resurser (Thorslund, 2013). 

 Socialtjänstlagen infördes 1982 och då blev det lagstadgat att de äldre hade rätt till hjälp 

i hemmet. I förarbetena till socialtjänstlagen finns det beskrivet att målet med äldre politiken är 



6 
 

“att göra det möjligt för de äldre att leva kvar i sina hem under goda förhållanden istället för att 

i förtid nödgas bo under mer institutionella former” (Lindelöf & Rönnbäck, 2007). Kvarboende 

kom åter upp till ytan i början på 1990-talet i samband med införseln av ädelreformen, och 

handlade då om äldres rätt att bo kvar i samma boende oavsett förändring (Melin Eriksson, 

2004). Ädelreformen innebar att kommunen tog över ansvaret för all äldres vård och omsorg. 

Kommunen ansvarade för institutionsvård, sjukvård samt delvis hemsjukvården, men 

landstinget hade fortfarande kvar läkarinsatser. Detta har resulterat i en kort vårdtid för de äldre 

på sjukhus, vilket leder till att de äldre kommer hem med ett stort behov av insatsers (Thorslund, 

2013). För att komma tillrätta med ett fortsatt ökat antal äldre och oförändrade resurser så blev 

behovsprövningen efter ädelreformen hårdare och man såg i första hand till de som hade det 

största hjälpbehovet. Idag är de äldre som är bosatta på särskilt boende samt även de som får 

stöd och hjälp från hemtjänsten i behov av ett större hjälpbehov och är äldre än förut (Jönson 

& Harnett, 2015). 

2.2 Biståndshandläggare 

Biståndshandläggare har inte alltid varit en enskild yrkesroll, förut så var det en person som 

hade ansvaret för både behovsbedömningen och verkställigheten. På 1990-talet så delades 

yrkena, vilket innebar att en person skötte beställningen och en skötte utförandet. Dessa yrken 

benämndes biståndshandläggare och enhetschef. Biståndshandläggarens uppgift blev att 

bedöma behoven medan enhetschefens uppgift att se till att insatserna blev gjorda (Lindelöf & 

Rönnbäck, 2004).  

Biståndshandläggare gör i sitt arbete tolkningar och tillämpningar utifrån sin egen 

bedömning i det enskilda fallet, detta eftersom mål, riktlinjer samt lagar kan vara svåra att tyda, 

de olika delarna kan säga emot varandra samt tillämpas olika (Blomberg & Dunér, 2015). 

2.3 Socialtjänstlagen 

Socialtjänstlagen inleds med en portalparagraf som beskriver målet med socialtjänstlagen, 

vilket är att socialtjänsten ska utgå från en solidarisk och demokratisk grund och ska verka för 

en ekonomisk samt social trygghet men även arbeta för att människors levnadsvillkor är jämlika 

och för att de ska kunna delta aktivt i arbetslivet. Fokus ska ligga på att uppmärksamma de 

resurser som människor och grupper har samt verka för att människor själva ska ha rätt att 

bestämma samt arbeta utifrån respekt för deras integritet (Elmér, Blomberg, Harrysson & 

Petersson, 2000). 
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Socialtjänstlagen är en s.k. ramlag vilket innebär att kommunen genom riktlinjer självständigt 

bestämmer vilka sociala insatser som samhällsmedborgarna kan ta del av (Elmér, Blomberg, 

Harrysson & Petersson, 2000). Det är kommunen som ansvarar för medborgarnas stöd och 

hjälp. I socialtjänstlagen kapitel 4:1 beskrivs ”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” (Socialtjänstlag (2001:453)). 

Den hjälp som ges ska utgå från att upprätthålla en skälig levnadsnivå samt underlätta för 

personens självständighet (Jönson & Harnett, 2015).   

I Socialtjänstlagen beskrivs hur omsorgen av de äldre ska bedrivas. Fokus ska ligga på 

att “de ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.” Den beskriver också vilka mål 

socialnämnden ska arbeta med för de äldre, “socialnämnden ska verka för att äldre människor 

får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och 

meningsfull tillvaro i gemenskap med andra”. Vidare beskrivs att “Socialnämnden ska verka 

för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i 

hemmet och annan lättåtkomlig service”.  De insatser som ges till den äldre i hens boende ska 

den äldre få välja hur och när insatserna ska utföras. Det beskrivs även att det är kommunens 

ansvar att se till att det finns boenden där äldre samt funktionshindrade som behöver stöd kan 

få det (Socialtjänstlag (2001:453)). 
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3. Tidigare forskning 

Då vårt syfte med studien är att belysa hur biståndshandläggarnas förutsättningar att tillämpa 

kvarboendeprincipen utifrån dess ursprungssyfte har förändrats samt vad de upplever att det 

leder till och ingen forskning hittades om kvarboendeprincipen så har vi valt att utgå från 

forskning som vi anser har koppling till kvarboendeprincipen och biståndshandläggarnas 

handlingsutrymme. I följande avsnitt beskrivs forskningsläget utifrån hur de äldre resonerar 

kring att flytta från hemmet, om jämförelser mellan särskilt boende och hemtjänst, hur 

biståndshandläggare upplever sitt handlingsutrymme samt vilka dilemman de upplever att de 

stöter på i arbetet samt vilka förändringar som skett och förväntas ske i biståndshandläggarnas 

handlingsutrymme. 

3.1 Äldres tankar angående flytt 

Söderberg, Ståhl och Melin Eriksson (2013) beskriver i sin studie hur självständighetskulturen 

har stigmatiserande effekter för den äldre, trots syftet att det ska vara ett skydd. Detta då 

kvarboendeideologin fortfarande råder i Sverige och rättfärdigar ett kvarboende då det även i 

behovsbedömningen ofta ifrågasätts kring flytt till ett boende. Detta gör att den äldre ofta driver 

på gränserna för vad som är möjligt för dem och att de känner sig dåliga för att de inte klarar 

av de förväntningar som finns på dem, då de vill känna sig oberoende. 

Löfqvist, Granbom, Himmelsbach, Iwarsson, Oswald och Haak (2013) beskriver i sin 

studie hur den äldre vill åldras i sitt eget hem och har motstridiga känslor för en flytt oavsett 

om det var till ett annat boende eller till ett äldreboende. Anledning till en flytt kunde vara att 

behålla sin självständighet och undvika att belasta andra samt att undvika ensamhet, medan de 

ville bo kvar för deras emotionella känsla till hemmet och grannskapet samt praktiska 

anledningar som ekonomi och rädslan att inte kunna bevara sina vardagsrutiner.  

Den flytt som de äldre var mest emot och såg som ett sista alternativ var flytt till ett 

äldreboende pga. rädsla för att deras självständighet och privatliv skulle försämras samt att de 

boende där skulle var sjuka. Även Sigurdardottir, Sundstrom, Malmberg och Bravell (2012) 

beskriver hur den äldre vill tas hand om i sitt eget hem om behov av långvarig vård skulle 

uppstå, men att de som redan var i behov av mycket hjälp ville tas om hand på en institution 

och de visade sig även att om den äldre var i mer behov av PADL (dusch, toabesök, komma i 

och ur sängen och påklädning) så blev lösningen att vårdas på institution än att ha en ökad 

formell vård i hemmet. 
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3.2 Jämförelse särskilt boende vs. Hemtjänst 

Rahm Hallberg (2008) beskriver att en jämförelse har gjorts mellan de som bor i särskilt boende 

och i sitt ordinära boende. Det finns inget stöd för att den äldre skulle må bäst av att bo kvar i 

sitt hem. Denna uppfattning beskrivs kunna bero på att det är en ideologisk föreställning eller 

att den skapats utifrån kommunpolitik då boende på särskilt boende ofta är dyrare än hjälp i 

hemmet. Och den äldres självbestämmande anses ska ha en större vikt i beslutsfattandet. För 

den äldre tycks vikten av känslan av kontroll i sitt beroende vara styrande, de äldre svarar direkt 

att de vill åldras i hemmet så långt som det är möjligt, men vad som menas med det är en 

tolkningsfråga och omöjligt att förutspå då livet inte är förutsägbart. Klivet mellan det ordinära 

boendet och särskilt boende kan för många uppfattats för stort och ett alternativ där emellan 

anses skulle främja livskvalitén för de äldre (Rahm Hallberg, 2008).  

 Även Socialstyrelsen (2018) har gjort en studie som jämför äldres mående beroende om 

de bor på särskilt boende eller har hemtjänst. De beskriver att de flesta som har 

hemtjänstinsatser är nöjda, men det varierar hur nöjd man är beroende på vilken kommun man 

bor i.  Resultatet visar på att det finns en skillnad på äldres mående beroende om de bor på 

särskilt boende eller har hemtjänst. Där de som bor på ett särskilt boende mår bättre. Av de 

äldre med hemtjänstinsatser som är multisjuka uppger 24 procent att de anser att deras hälsa är 

god medan 40 procent på särskilda boende uppger det. Skillnaden mellan hemtjänst och särskilt 

boende syns även bland de som använder flertalet psykofarmaka och upplever en känsla av 

ängslan, oro och ångest är 80 procent till skillnad från 50 procent som upplever det på särskilt 

boende. Ängslan och känslan av otrygghet är något som enligt studien hänger samman med hur 

många insatstimmar man har, ju mer timmar desto mer problematik. 

3.3 Biståndshandläggarnas handlingsutrymme och dilemman 

Forskning av Söderberg, Ståhl & Melin Eriksson (2015) visar på att biståndshandläggare ser 

flytt till särskilt boende som något naturligt där ”den äldres bästa” samt ett ekonomiskt syfte tas 

i beaktande. Även Dunér och Nordströms (2006) forskning visar att biståndshandläggare inte 

bara använder sig av sin makt genom att ta beslut utan även genom att de påverkar de äldre att 

anpassa sina behov så att de passar in på det utbud som kan beviljas. 

Forskning visar på att desto fler år biståndshandläggare arbetat desto oftare beskrivs att 

de avviker från riktlinjerna när man ska fattar ett beslut, för att utöka handlingsutrymmet. 

Resultatet visar även att antal år man arbetat inom yrket påverkar hur väl man känner sig 

tillfreds med sin professionella identitet (Olaison, Torres & Forssell, 2018). Vidare menas att 

biståndshandläggare utvecklar olika handlingssätt för att kunna balansera lagrum, kommunala 
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riktlinjer, den äldres önskemål samt kommunens utbud, dessa var avvisa, expediera, omvandla 

behov samt kontrollera (Dunér & Nordström, 2006). Söderberg et. al (2015) uppger i sin studie 

att biståndshandläggare måste se över hur de hanterar äldres självbestämmande samt gör 

riskbedömningar eftersom det är svårt för dem att utvärdera sitt arbete.   

  Dunér (2018) beskriver att biståndshandläggarna har motstridiga krav och förväntningar 

som de ska uppfylla, de ska försöka anpassa sina beslut efter de resurser som finns, deras beslut 

ska baseras på individuella behov samt se till att behandla alla likvärdigt. Även om 

biståndshandläggarna har delegation att fatta beslut så anpassar de ofta sina beslut utifrån 

organisationernas krav och resurser. Dunér menar att för att kunna respektera den äldres 

självbestämmande så måste biståndshandläggarna få arbeta mer självständigt utifrån sin 

profession. Österholm, Taghizadeh och Olsson (2015) beskriver att självbestämmandet kan bli 

en problematik just då biståndshandläggare kan hamna i komplexa situationer där de står mellan 

att handla enligt lagen eller utifrån personens självbestämmande. Detta händer ofta när det 

handlar om kognitiva nedsättningar som t.ex. demenssjukdomar där personen själv inte kan inse 

sitt eget bästa.  

 

3.4 Förändringar i frontlinjebyråkraternas handlingsutrymme 

Ponnert och Svensson (2016) menar att en förändring för hur professionella fattar beslut inom 

människobehandlande organisationer har skett och menar att skiljeväggen mellan byråkratiskt 

och professionellt arbete tas bort när de professionella utgår från olika program. Jessen och 

Tuftes (2014) forskning på hur frontlinjebyråkrater upplever att deras handlingsutrymme har 

minskat eller fortsatt i och med införandet av aktivitets policy och förändring i Norges 

välfärdsreform visar på att trots införandet av ledande standarder och föreskrifter så upplever 

många biståndshandläggare att de har ett handlingsutrymme att självständigt fatta beslut.  

   Ponnert och Svensson (2016) menar att manualer är ett redskap som underlättar för 

professionella att arbeta utifrån organisationens krav, skapar en förutsägbarhet, enighet och 

öppenhet i besluten samtidigt som det gör att organisationen lättare kan utvärdera 

verksamheten. Samtidigt påtalar de att de professionella kommer att få göra mer val i sin vardag 

och mindre utnyttja sin professionella förmåga. Jessen och Tufte (2014) menar att det är detta 

som leder till mer val för frontlinjebyråkrater och att det resulterar i upplevelsen av likvärdigt 

eller ökat handlingsutrymme. Vidare menas att resultatet visar att upplevelsen av 

handlingsutrymme är olika beroende på vilken typ av avdelning man arbetar på samt pekar på 

att de som upplevs ha minst handlingsutrymme är frontlinjebyråkrater inom de kommunala 
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verksamheterna. Att utbildade socialsekreterare tenderar att ha mindre handlingsutrymme anses 

bero på ett ökat tryck från organisationen vilket begränsar frontlinjebyråkraternas möjlighet att 

ge breda insatser till klienterna. 

Jessen och Tufte (2014) beskriver att socialarbetare tenderar att ha mindre möjlighet till 

handlingsutrymme än andra yrkesverksamma och icke professionella, detta uppges bero på att 

de organisatoriska riktlinjerna börjar väga tyngre vilket påverkar socialarbetaren att utföra sitt 

arbete enligt sin professionalism. Genom att ge cheferna mer ansvar så ökar kontrollformerna 

och de organisatoriska föreskrifterna samt även en hantering av begränsning av 

frontlinjebyråkraternas handlingsutrymme. 

3.5 Sammanfattning  

Forskningen visar på att de flesta äldre vill bo kvar hemma så länge som det är möjligt men att 

de hellre vill bo på ett boende om de har stort omvårdnadsbehov än att få hjälp i hemmet. De 

äldre som flyttar uppges göra det för att få fortsätta vara självständiga, vill inte vara en 

belastning för andra samt för att inte känna sig ensamma. Forskning visar inte på att de äldre 

som bor i hemmet skulle må bättre utan att de i vissa fall skulle må bättre av att bo på ett särskilt 

boende.  Forskningen på biståndshandläggarna och frontlinjebyråkraternas handlingsutrymme 

visar på att frontlinjebyråkraterna upplever att de fortfarande har ett stort handlingsutrymme 

men att de finns ett dilemma med att upprätthålla balansen mellan organisationens krav och den 

professionella bedömningen.  

Vi upplever att denna forskning har betydelse för vår studie då den ger en bild av dels hur 

äldre ser på och resonerar kring flytt till särskilt boende och därmed vilka överväganden de 

gjort innan de ansöker om särskilt boende, hur jämförelserna ser ut mellan särskilt boende och 

hemtjänst, vilka dilemman biståndshandläggare har i sitt arbete och hur deras 

handlingsutrymme upplevs samt hur frontlinjebyråkraternas handlingsutrymme förväntas 

förändras.  Vi upplever att det gjorts få eller inga studier om kvarboendeprincipen samt 

förändringar i biståndshandläggarnas handlingsutrymme vilket gör att vi upplever att vår studie 

är av relevans. 
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4. Teoretiska tolkningsramar 

I detta avsnitt beskrivs och förklaras teorin om frontlinjebyråkrater, denna teori har vi valt 

eftersom vi anser att den är av vikt för vår studie då den beskriver handlingsutrymmet och 

dilemman för de som arbetar som frontlinjebyråkrater. 

 

4.1 Frontlinjebyråkrater 

Grunden till teorin om street- level bureaucrats beskrevs av statsvetaren Michael Lipsky redan 

1969 i en artikel om street level bureaucracy. Han utvecklade dessa tankar till en teori där han 

ifrågasätter hur de politiska besluten egentligen genomförs och ställer den allmänna 

uppfattningen att politiker styr de som verkställer besluten mot att frontlinjebyråkrater genom 

sitt stora handlingsutrymme är de som formar den offentliga politiken (Johansson, 2007). 

Michael Lipsky (1980) menar med street-level bureaucrats de tjänstemän som arbetar närmast 

samhällsinvånare och har ett stort handlingsutrymme. Vidare menas att handlingsutrymmet 

främst styr vilka fördelar och följder som ska krävas av en insats, samt kvalitén på insatserna i 

sin verksamhet. Lipsky beskriver att frontlinjebyråkrater utgår från normer, regler, 

bestämmelser samt direktiv om vad verksamheten ska arbeta utifrån som bestämts av politiker. 

De politiska föreskrifterna kan ses som uppslagsverk som ständigt förändras.  

Frontlinjebyråkrater har en dubbel roll där de ställs inför det ständiga dilemmat att följa 

kommunens politiska direktiv samt uppfylla samhällsinvånarnas önskningar. De har en stor 

påverkan på människors liv då de bestämmer vilka som ska få ta del av samhällets stöd och 

insatser vilket påverkar människors möjligheter. De har inte bara en uppgift att hjälpa klienterna 

utan de ska även ställa krav och kontrollera dem, eftersom vissa insatser kräver att klienten 

beter sig på ett visst sätt, klienten ska till exempel delta i vissa aktiviteter eller förväntas ha en 

bra attityd mot frontlinjebyråkrater, till insatsen den beviljas samt de som utför den. Genom att 

bevilja en insats så ger frontlinjebyråkrater klienten anspråk till kommunala resurser och service 

på bekostnad av skattebetalarna och de som fått avslag på sin ansökan. Frontlinjebyråkrater 

förbrukar en stor del av samhällsekonomin och blir samhällets hopp att få till en bra balans 

mellan samhällsvinster och samhällets utgifter. Samhällsinvånarna har tilltro till att 

frontlinjebyråkrater på ett aktivt sätt använder sig av sin kunskap, färdighet samt sin position i 

samhället för att de ska få en rättvis och effektiv behandling av staten (Lipsky, 1980). 

De personer som söker sig till arbetet som frontlinjebyråkrater vill arbeta klientorienterat 

samt vill arbeta i interaktion med klienten, de vill genom sitt arbete skapa en förändring men 

de kommer inte att kunna uppfylla den idealbild de har av sitt arbete. Det arbetet de kommer 
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till är uppbyggt av massproduktion av beslut samt förhindrar bemötande av varje klient 

individuellt, dilemma de ställs inför blir hur man ska kunna ha ett individuellt bemötande när 

man arbetar med massproduktion. För att ställa mindre krav på sig själva och sina möjligheter 

att påverka organisationen så måste de anpassa sina arbetsvanor samt attityder mot sitt arbete, 

dessa förändringar gör att frontlinjebyråkrater kan hävda att den gör det bästa de kan göra 

utifrån de förutsättningar som finns. Det skyddar dem mot pressen från klienten men även från 

att konfronteras med den egna otillräckligheten som en del av systemet.  

 Eftersom frontlinjebyråkrater har stort handlingsutrymme, hög arbetsbelastning, 

komplexa ärenden, få verktyg och resurser att tillgå samt krav att handlägga ärenden så snabbt 

som möjligt så utvecklar de genvägar och förenklingar för att klara av balansen mellan 

klientcentrerat arbete och effektivt arbete. Detta kan leda till att man rangordnas ärenden 

beroende på hur prioriterade frontlinjebyråkrater upplever att de är eller börjar kategorisera och 

välja ut vilka som ska få hjälp, detta trots att det finns föreskrifter om att alla ska få likvärdig 

behandling. Urvalet av klienterna kan göras på olika sätt en del klienter har frontlinjebyråkrater 

utvecklat sympati för, andra väljer de att hjälpa utifrån den allmänna uppfattningar om vem som 

anses vara värdig att få hjälp eller att man upplever att en klient skulle svara på hjälpen den får 

på ett bättre sätt. Denna kategorisering och stereotypifiering av klienterna gör att 

frontlinjebyråkraternas förmåga att uppfylla målen kan uppnås och då även lindra den 

psykologiska press som kan uppstå. Frontlinjebyråkrater arbetar självständigt men söker och 

får stöd av andra yrkesverksamma (Lipsky, 1980) 

 Lipsky (1980) menar att trots att frontlinjebyråkrater arbetar med få resurser för att klara 

av de uppgifterna de blir tilldelade, arbetet handlar ofta om möte med klienter som inte frivilligt 

sökt sig dit samt arbetar utifrån målsättningarna som kan upplevas tvetydiga, vaga samt 

motstridiga så behöver frontlinjebyråkrat sitt handlingsutrymme. Vidare menas att detta behövs 

för att de ofta arbetar med komplexa situationer som är svåra att passa in i standardmallar, de 

arbetar ofta med individer där man måste ta hänsyn till situationen personen befinner sig i och 

för att upprätthålla ett väl fungerande välfärdssamhälle. Lipsky menar att det kommer att ske 

en förändring i frontlinjebyråkraternas handlingsutrymme då efterfrågan på 

frontlinjebyråkraternas tjänster tenderar att öka. Frontlinjebyråkrater kommer att sammanföras 

i större organisationer vilket kommer att både skapa och förändra arbetsförhållanden. För att 

frontlinjebyråkrater i chefernas ögon ska bli mer pålitliga så kommer de att dra ned på 

frontlinjebyråkraternas handlingsutrymme. Cheferna kommer även att börja mäta 

arbetskapaciteten för att kunna hävda att man kan dra in på personal eller utöka 

arbetsbelastningen. Frontlinjebyråkrater kommer att pressas till att utveckla mer restriktiva 
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arbetsmetoder för att hålla budget och statistik vilket kommer att leda till att effektiviteten 

kommer att åsidosätta klienten (Lipsky, 1980).   

 

4.2 Sammanfattning 

Lipskys (1980) teori om frontlinjebyråkrater beskriver frontlinjebyråkrater arbetssituation. De 

uppges hamna i kläm mellan att utföra sitt arbete enligt det som politikerna bestämt och det 

som människorna efterfrågar. Deras arbete handlar inte bara om att bevilja det som efterfrågas 

eller inte, de ska även kontrollera och ställa krav på brukarna. Frontlinjebyråkraterna beskrivs 

även förändra sin attityd mot arbetet efter ett tag det och det menas att det kan vara ett förvar 

mot att de inte kan påverka organisationen och istället utgår från att de gör det bästa som de 

kan.   

Lipsky beskriver att frontlinjebyråkraterna arbetar under en stor press både tids och 

resursmässigt vilket menas leda till att kategoriseringar och prioriteringar skapas, han upplever 

att frontlinjebyråkraternas handlingsutrymme kommer att förändras till ett arbete som fokuserar 

mer på ekonomi och effektivitet än klientorienterat vilket han menar kommer att leda till att 

frontlinjernas möjlighet till flexibilitet försvinner. 

Vi upplever att denna teori är användbar för vår studie då vi upplever att 

biståndshandläggare räknas som frontlinjebyråkrater och denna teori ger en inblick i vad som 

påverkar dem i sitt arbete samt konsekvenser av den press som de utsätts för och hur framtiden 

antas se ut för dem. 
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5. Metod  

I detta avsnitt så beskrivs studiens tillvägagångssätt, vilken forskningsdesign samt metod som 

valts både vid insamling av data samt analys av data. En redogörelse görs varför just dessa valts 

samt hur reflektionen angående val har gått till. Vi beskriver även hur urvalet gjorts samt hur 

vi kommit i kontakt med våra respondenter. I detta avsnitt redogörs även för vår 

metodreflektion som innehåller reflektioner om trovärdighet, tillförlitlighet samt etiska 

principer. 

 

5.1 Val av metod 

5.1.1 Forskningsdesign och metodval 

I den här studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer använts då vårt syfte 

är att belysa hur biståndshandläggarnas förutsättningar att tillämpa kvarboendeprincipen utifrån 

dess ursprungssyfte har förändrats samt vad de upplever att det leder till. I den kvalitativa 

forskningsmetoden försöker forskaren förstå respondentens verklighet från dennes synvinkel 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Detta för att kunna fånga respondentens egna åsikter och 

erfarenheter (Bryman, 2011). 

  I en kvalitativ forskningsansats är forskaren inte bara ute efter att beskriva ett fenomen 

utan även att förklara den (Bryman, 2011). Utifrån en kvalitativ ansats kan vi fånga 

respondenternas egna upplevelser av förändringar i deras arbete. 

En kvantitativ ansats hade inte kunnat fånga respondenternas upplevelser på samma sätt då det 

tillvägagångssättet inte ger möjlighet att ställa följdfrågor av något slag. Bryman (2011) 

beskriver hur en kvantitativ ansats ofta använder sig av specifika frågor, slutna frågor där alla 

respondenter får samma exakt samma frågor och i samma följd (Bryman, 2011). I denna studie 

skulle det försvåras om en kvantitativ ansats använts. Detta för att kunna fånga upp en 

respondents upplevelser av något behöver det ställas öppna frågor, där de får möjligheten att 

utveckla sina svar. 

  

5.1.2 Litteratursökning 

Vi har till vår studie sökt information i olika databaser, såsom summon, sociology database, 

social services abstract och social science citation index. De sökord som använts är; elder*, 

old* “age* people*”, home*, living at home*, street-level bureaucrat*, front line bureaucrat*, 

care manager*, case management*, residential care*, ethical*, biståndshandläggare*, 

dilemma*. Urvalet begränsades till tidsspannet 2006–2018, då vi ville ha relevant forskning. Vi 
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avgränsade oss till länder i Europa, främst för att kunna välja ut artiklar från länder som kan 

likställas med det svenska välfärdssystemet. Sökningarna varierade från 30–3000 antal träffar, 

efter att vi gjort dessa begränsningar. Vi har även använt oss av kurslitteratur, studier, rapporter 

samt andra böcker, relevanta för just detta ämne. 

 

5.1.3 Datainsamlingsmetod 

Vi har som datainsamlingsmetod använt oss av semistrukturerade intervjuer med 

biståndshandläggare. Bryman (2011) beskriver hur semistrukturerade intervjuer utgår från en 

intervjuguide med olika teman där respondenten kan besvara frågorna på sitt eget sätt. Frågorna 

från intervjuguiden kan ställas i den ordning de är uppställda men det går även att ställa 

följdfrågor på de som respondenten sagt (Bryman, 2011). Denna datainsamlingsmetod har valts 

för att den enkelt samlar in det material som anses vara viktig för vår studie samt att vi kan styra 

intervjun beroende på vilka följdfrågor som uppkommer. Våra tankar gick även kring 

fokusgrupper men vi upplevde att den enskildes upplevelse inte skulle träda fram på samma 

vis, eftersom fokusgruppsintervjuer enligt Bryman (2011) är svåra att genomföra. Detta då 

deltagarna kan prata i mun på varandra, vilket försvårar transkriberingen samt att alla kanske 

inte kommer till tals. Fokusgrupper är även svåra att organisera (Bryman, 2011), vilket avgjorde 

att vi inte valde denna datainsamlingsmetod då vi endast hade en begränsad tid att utföra studien 

på. 

Bryman (2011) beskriver hur en intervjuguide kan utformas med olika slags frågor för att 

besvara studiens frågeställningar med hjälp av olika teman. Vi skapade en intervjuguide (se 

bilaga 1) med fyra teman; bakgrund, arbetet som biståndshandläggare, kvarboendeprincipen, 

biståndshandläggningen samt konsekvenser. Utifrån dessa teman så skapade vi 24 underfrågor 

som stöd samt följdfrågor till en del av under frågorna. En del följdfrågor uppkom i samband 

med intervjuerna vilket gör att de inte finns med i intervjuguiden.  

 

5.2 Urval 

Till vår studie har vi valt att intervjua sex biståndshandläggare inom socialtjänstlagen med lite 

längre erfarenhet av yrket. Urvalet baseras på att de är biståndshandläggare inom 

Socialtjänstlagen (SoL) samt att de har minst fem års yrkeserfarenhet av 

biståndshandhandläggaryrket då vi eftersöker den kunskap som behövs för vår studie. Vi 

använder oss därmed av ett målinriktat urval.  
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Bryman (2011) beskriver det målinriktade urvalet som det vanligaste inom kvalitativ 

forskning. Det målinriktade urvalet är ett strategiskt val då forskaren väljer att intervjua de 

personer som är relevanta för forskningsfrågorna/problemformuleringen (Bryman, 2011). Efter 

att ett målinriktat urval gjorts så gjordes ett bekvämlighetsurval då vi intervjuade de 

biståndshandläggare som var tillgängliga för tillfället. Det är detta som Bryman (2011) 

beskriver om ett bekvämlighetsurval. 

Vi har kontaktat flera kommuner i ett mellansvenskt län, för att få fram respondenter som 

matchar vårt urval. Valet att fokusera på detta län gjordes eftersom vi ville göra intervjuerna 

genom ett personligt möte och inte genom telefon eller Skype. Både valet av län samt antal 

respondenter gjordes för att studien skulle vara tidsmässigt möjligt att genomföra. 

  

5.3 Genomförande av datainsamling 

5.3.1 Kontakt med respondenterna 

Vi valde att leta efter kontaktuppgifter via hemsidor på internet till våra respondenter för att 

sedan maila ut vårt informationsbrev (se bilaga 2) till dem och fråga om de ville delta i vår 

studie. Informationsbrevet som vi skickade utgick från de forskningsetiska principerna och 

beskrev vilka vi var som skulle skriva uppsatsen och varför. Det innehöll syftet med vår studie 

samt information om deras rättigheter som respondenter, att deltagandet var frivilligt och att de 

kunde avbryta när som helst, att de inspelade materialet endast kommer att användas till studien 

och inte till något annat samt att vi kommer att radera det när uppsatsen blivit godkänd. 

Informationsbrevet innehöll även information om konfidentialitetskravet där anonymitet 

utlovas och att vi endast refererar till dem i uppsatsen med biståndshandläggare samt en siffra, 

detta för att kunna urskilja vilken respondent som sagt vad, utan att avslöja deras identitet. 

Information gavs även om att de kunde höra av sig om eventuella frågor kom upp eller om de 

hade några funderingar kring vår studie.  En del av respondenterna hörde sedan av sig via 

telefon, andra via mail och efter en första kontakt så skedde en överenskommelse om datum 

och tid för intervjuerna. 

  

5.3.2 Intervjuerna 

Inför intervjuerna valdes att genomföra en pilotintervju med en biståndshandläggare för att 

prova våra frågor ur intervjuguiden. Bryman (2011) beskriver att en pilotintervju är viktig att 

göra för att se om frågorna fungerar samt att få en viss erfarenhet av att intervjua om detta inte 

gjorts tidigare. Vi gjorde en pilotintervju för att säkerhetsställa att respondenten förstod 
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innebörden av frågorna eller om de skulle behöva formuleras om för att de skulle bli tydligare 

samt om det som vi ville belysa med intervjun framkom. Respondenten utsågs genom ett 

bekvämlighetsurval då det var en person som vi kände och som vi visste hade erfarenhet inom 

området. Intervjun ägde rum på biblioteket på Högskolan Dalarna. Vid pilotintervjun framkom 

att respondenten förstod frågorna och vi fick tillfredsställande svar, en fråga tillkom som 

handlade om antal särskilda boenden upplevdes täcka behoven. 

Vid varje intervjutillfälle satt vi båda med där vi turades om att hålla i intervjuerna medan 

den andra hade möjlighet att anteckna. Innan varje intervju så fick respondenterna skriva på en 

samtyckesblankett (se bilaga 3) där respondenten blev informerad om syftet med studien samt 

om vetenskapsrådets forskningsetiska principer samt hur vi skulle uppfylla dem. Därefter 

godkände de sin medverkan genom att skriva på samtyckesblanketten.  Intervjupersonerna fick 

välja intervjuplats och alla valde att vara på sin arbetsplats, vissa valde att genomföra intervjun 

inne på sitt kontor medan andra bokat ett rum för intervjutillfället.  Intervjuerna tog ca 30–45 

min och spelades in med en gammal mobiltelefon utan sim kort och internetanslutning efter 

respondenternas samtycke. 

  

5.4 Metod för databearbetning samt analys 

5.4.2 Tematisk analys 

Vi har inspirerats av en tematisk analys för att bearbeta vårt insamlade data. Bryman (2011) 

beskriver den tematiska analysen som en noggrann läsning av den insamlade data där sedan 

teman och subteman framträder ur den bearbetade texten (Bryman, 2011). För att kunna 

genomföra en tematisk analys har vi att spelat in intervjuerna med respondenternas samtycke. 

Detta för att sedan transkribera texten ordagrant och analysera den noggrant samt att för att ha 

ett bättre utgångsläge då vi vill ha respondenternas egna ord och tolkningar av svaren. Bryman 

(2011) beskriver att syftet med en transkribering är att forskaren vill få fram vad och hur 

respondenterna säger något. Detta för att lättare kunna analysera det svar som framkommit. 

Med en transkribering menas att en intervju spelas in och därefter lyssnar forskaren på det 

inspelade materialet och skriver ned, transkriberar den i talspråk. 

  

5.5 Metodreflektion 

5.5.1.Tillförlitlighet och äkthet 

Inom den kvantitativa metoden används begrepp som validitet och reliabilitet. Inom den 

kvalitativa metoden används ofta andra kriterier för att bedöma studier. Validitet och reliabilitet 
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är utbytta mot tillförlitlighet och trovärdighet. För att bedöma en studie som utgår från en 

kvalitativ ansats används begreppet tillförlitlighet som har 4 delkriterier under sig, (Bryman, 

2011). Vi kommer i vår studie att utgå från de kriterier som används vid en kvalitativ 

bedömning. 

Det första del kriteriet trovärdighet innebär, för att kunna trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera skapa en trovärdighet i ett resultat ska 

man följa de regler som finns för hur en forskning ska utformas samt att man rapporterar 

resultatet till respondenterna, de som varit delaktiga i studien, för att säkerställa att forskaren 

uppfattat den verklighet som respondenterna befinner sig i, på rätt sätt. Detta kan göras med en 

respondentvalidering (Bryman, 2011). Vi har i vår studie för att säkerställa trovärdigheten gjort 

en pilotintervju där vi testar våra frågor ur intervjuguiden, för att säkerhetsställa att frågorna är 

tydliga samt att vi mäter det vi vill mäta. För att öka trovärdigheten tänkte vi även göra en 

respondentvalidering, genom att respondenterna skulle få ta del av transkriberingen och 

noggrant läsa den för att se om vi tolkat deras svar rätt.   Bryman (2011) beskriver det som ett 

sätt att få en bekräftelse på att resultat och respondenternas erfarenheter och uppfattningar 

överensstämmer med varandra. Respondentvalideringen i vår studie blev inte genomförd, då vi 

inte haft möjligheten att lämna ut det transkriberade materialet till våra respondenter. Detta då 

den nya lagen dataskyddsförordningen (2018:218) förhindrar att sådant material skickas på 

något sätt. Då vi har en kort tidsfrist med att genomföra studien har vi inte haft möjligheten att 

åka ut till alla respondenter och lämna transkriberingen till dem direkt i handen.  

 Det andra del kriteriet överförbarhet beskrivs utgå från att en studie ska bestå av fylliga 

eller täta beskrivningar av den kontext respondenterna befinner sig i för att kunna se hur pass 

överförbart resultatet skulle kunna vara till en annan kontext (Bryman, 2011). För att kunna 

uppfylla kriteriet gällande överförbarhet ska studien bestå av ett flertal respondenter där 

forskarna fått fram fylliga svar. I vår studie har vi intervjuat sex respondenter vilket gör att det 

blir svårt att föra över studiens resultat till ett annat sammanhang än det som våra respondenter 

befinner sig i. Även om det blir svårt att uppfylla detta kriterium kan vi ändå få en förståelse 

för hur respondenterna i denna studie ser på det vi ämnat att undersöka.  

Det tredje kriteriet pålitlighet kan likställas med den kvantitativa termen reliabilitet. För 

att en studie ska anses vara pålitlig ska det finnas en fullständig redogörelse för hur alla steg i 

forskningsprocessen gått tillväga (Bryman, 2011). Vi anser att pålitligheten i vår studie 

säkerhetsställs genom att vi noggrant beskriver varje steg i processen, från syfte och 

frågeställningar, metod, teori, analys samt resultat. En intervjumall har skapats så att man ser 

vilka frågor vi ställt samt att vi i analysen gjort en tydlig uppställning av hur vi kommit fram 
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till de teman och subteman som vi använder oss av. Vi anser även att pålitligheten stärks genom 

att vi är två personer som arbetat med allt material och tillsammans utarbetat teman samt 

subteman och analysera allt arbete. 

  Det sista del kriteriet möjlighet att styrka och konfirmera beskrivs utgå från att forskaren 

inte medvetet låtit sig påverkas av personliga värderingar eller teoretiska inriktningar i 

utförandet och i slutsatserna av studien, detta då det inte går att vara helt objektiv och att man 

agerat i god tro (Bryman, 2011.). Vi har inför våra intervjuer med respondenterna förklarat att 

vi inte lägger några värderingar i hur de svarar på våra frågor. Vi har varit tydliga med att vår 

roll är att analysera och tolka de svar som framkommer och jämföra det mot vår teori samt 

tidigare forskning. Detta för att kunna vara så objektiva som möjligt, svårigheten är att vi alla 

kommer med någon slags förförståelse och på så sätt har en uppfattning om det ämne vi skriver 

om. 

Inom kvalitativ forskning används även äkthet som ett kriterium för att bedöma en studie. 

Syftet med äkthet beskriver Bryman (2011) som att, det empiriska material som insamlats ska 

stämma överens med respondenternas uppfattningar av materialet. Respondenterna ska även ha 

fått en bättre bild av sig själva och andras uppfattningar om den situation de befinner sig i, samt 

ha fått en förståelse för hur de skulle kunna förändra situationen och med vilka verktyg. Alla 

respondenter hade avsatt tid för intervjuerna och beskrev att ämnet var intressant. Samtliga 

deltagare ville ta del av det färdiga resultatet och därmed få en möjlighet att se hur de andra 

respondenterna uppfattat ämnet samt kunna påvisa om det är något som vi missuppfattat och 

behöver ändra på. 

 

5.6 Etiska överväganden 

5. 6.1 Forskningsetiska principerna 

Vi har i vårt arbete valt att följa de grundläggande etiska principerna som finns i svensk 

forskning. De etiska principer som Bryman (2011) beskriver är; informationskravet-

respondenten ska veta syftet med undersökningen och veta att deltagandet är frivilligt och att 

de kan hoppa av när som helst. Samtyckeskravet- rätten att själv bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet- rätten till anonymitet samt att förvara personuppgifter så att ingen 

annan kan komma åt dem. Nyttjandekravet- den insamlade data får endast användas för 

forsknings ändamålet.   

Vi har för att uppfylla dessa krav skickat ut informationsbrev som utgått från de 

forskningsetiska principerna till alla våra respondenter i samband med förfrågan om deltagande 
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samt även delgett dem informationen i samtyckesblanketten. I informationsbrevet beskriver vi 

vårt syfte med studien samt respondenternas frivillighet till deltagande och att de kan avbryta 

sitt deltagande när de vill. I samband med intervju har respondenterna fått skriva på en 

samtyckesblankett där de skriver under på att de samtycker till att delta i studien. Vi förklarar 

även i informationsbrevet att de kommer att få vara anonyma samt att de inspelningsmaterial vi 

har kommer att förvaras oåtkomligt för utomstående, endast vi författare kommer ha tillgång 

till det inspelade materialet. För att de ska kunna vara anonyma i studien har vi även valt att 

referera till dem i samband med citat som biståndshandläggare samt följt av ett nummer, 

exempelvis “biståndshandläggare 1” Vi har även informerat dem om i informationsbrevet samt 

i samband med intervjuerna att det datamaterial vi får in endast kommer att användas i denna 

studie och att det inspelade materialet kommer att raderas när uppsatsen blivit godkänd. 

Vi har även fyllt i den Forskningsetiska nämndens etiska egen granskningsblankett (se 

bilaga 4) där svaren på alla frågor blev ett nej, som visade på att inga forskningsetiska hinder 

fanns. Utifrån detta fanns det inte något fog för att inlämna en ansökan om etikprövning hos 

etiska forskningsrådet. 

 

5.6.2 Vår medvetenhet 

 Vi är medvetna om att frågorna och ämnet i vår studie kan påverka respondenterna, men 

eftersom vi tillfrågar professionella yrkesutövare och inte utsatta klienter eller brukare så har vi 

tilltro till att respondenterna är professionella och trygga i sin arbetsroll samt sitt 

beslutsfattande. 
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6. Resultat 

I detta kapitel presenteras respondenterna och hur vi bearbetat materialet. Våra teman och 

subteman redovisas samt hur vi resonerat kring att just dessa teman och subteman anses 

relevanta. Under teman och subteman presenteras vårt resultat i text men stärks även med citat 

från biståndshandläggarna. 

 

6.1 Presentation av respondenterna 

Studiens respondenter är sex biståndshandläggare som arbetar inom ett mellansvenskt län och 

de kommer från fyra olika kommuner. Eftersom syftet med studien var att belysa hur 

biståndshandläggarnas förutsättningar att tillämpa kvarboendeprincipen utifrån dess 

ursprungssyfte har förändrats samt vad de upplever att det leder till så ville vi intervjua 

biståndshandläggare med minst fem års arbetslivserfarenhet som biståndshandläggare. De 

biståndshandläggare vi intervjuade hade mellan 5–15 års arbetslivserfarenhet som 

biståndshandläggare, de var alla utbildade socionomer som gått det sociala omsorgsprogrammet 

samt var alla kvinnor i åldern 37–64 år. 

 

6.2 Presentation av resultat  

I denna studie har vi inspirerats av en tematisk analys där vi transkriberat intervjuerna och sedan 

noggrant läst materialet flera gånger och därefter kommit fram till våra teman och subteman 

som presenteras här nedanför i tabell 1. Citaten i denna studie är anonymiserade och kommer 

benämnas biståndshandläggare följt av ett nummer för att kunna skilja åt vad de olika 

respondenterna sagt. 

  

Tabell 1. Temarubriker 

Teman Handlingsutrymme Avslag särskilt boende 

subteman Direktiv och riktlinjer Orsak 

 
Konsekvenser  Kvarbo 
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6.3 Handlingsutrymme  

I intervjuerna med biståndshandläggarna framkom det att deras arbete med särskilt boende 

handlar mycket om deras egna bedömningar därför valde vi som vårt första tema 

handlingsutrymme sedan skapade vi två subteman som utmärkte sig i frågan om 

handlingsutrymme dessa var direktiv och riktlinjer samt konsekvenser. 

 

 6.3.1 Direktiv och riktlinjer 

Biståndshandläggarna uppger alla att de upplever att de flesta äldre vill bo kvar hemma och 

anser själva att det är det bästa för den äldre i de flesta fall. 

 

Ja men någonstans tror ju jag att väldigt många ja kanske inte alla men väldigt många 

ändå har de bäst i sina hem sen är det inte alla det vet jag (biståndshandläggare 1). 

 

Vidare beskrivs att det kan bli svårt när den äldre inte har insikt i sin situation och 

biståndshandläggarna upplever att det skulle vara bättre för den äldre att flytta. 

Endera att brukaren inte förstår sitt eget bästa för så kan det vara ibland  så man inte 

kan få till de lösningar som man själv genom sin erfarenhet å andras erfarenhet också 

för all del  förstår skulle vara det bästa det är jobbigt (biståndshandläggare 4). 

Biståndshandläggarna definierar kvarboendeprincipen likadant när de pratar om att de äldre ska 

få stöd och hjälp för att de ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt men skillnaden görs 

i om man tillämpar den utifrån att den äldre ska eller om den vill bo kvar. 

Att personer ... ska få välja själv hur den ska bo och hur den vill bo. Och att man ska 

ha möjlighet att bo kvar i sitt hem så länge som möjligt om man vill bo kvar så ska 

man få bo kvar (biståndshandläggare 6). 

 

Medan andra tolkar den som 

 

Att alla ska bo hemma tills de blir nej men så länge som det bara går vi ska lösa det i 

hemmet  (biståndshandläggare 5). 

 

En biståndshandläggare beskriver också att hon upplever kvarboendeprincipen som att det inte 

bara handlar om hemmet som en fysisk plats. 
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Det är liksom den här tanken att kvarboende det är ju också lite det här att man ska skapa en miljö 

som personen känner att den är kvar i (biståndshandläggare 6). 

Hon menar att det kan handla mer om en känsla än en fysisk plats och beskriver att detta ofta 

träder fram när det handlar om dementa och menar att det därför är viktigt att den äldre får ta 

med sig saker så att den kan få känslan av hemma även om den hamnar på ett boende. 

Hon vill inte hem till det fysiska hemmet när hon kommer dit så ska vi åka hem säger 

hon då för hon vill hem till den där känslan när hon bodde i det fysiska hemmet och 

allting var friskt allting var normalt allting var som det var tidigare 

(Biståndshandläggare 6). 

Tillämpningen av kvarboendeprincipen verkar skilja sig åt mellan kommunerna där en del 

upplever att de är väldigt strikta i sin bedömning och upplevelsen finns att de äldre ibland 

tvingas bo kvar mot sin vilja. 

Här är i alla fall väldigt strikt o hårt vi försöker verkligen att folk ska bo hemma så 

länge det går, kanske lite för länge i vissa fall det är ju lite sådär att man får direktiv 

från politiker och hur kommunen ser på det men som sagt vi försöker att de ska bo 

hemma, det är det vi fått till oss också (biståndshandläggare 5). 

 Andra uppger att om de är osäkra hellre beviljar särskilt boende än ger avslag. 

Och sen vissa som är lite tveksamma får ju det också (biståndshandläggare 3). 

De flesta biståndshandläggare uppger att deras handlingsutrymme allmänt inte märkbart har 

förändrats, några menar att riktlinjerna har blivit tydligare medan andra upplever att man mer 

beslutar utifrån lagar nu än tidigare.   

 

Nä då men det är klart det kan jag nog säga att vi titte nog mer på lagar än vad vi 

gjorde när jag började, då var det nog mera man skrev liksom vilken lag det låg under 

men sen tog man nog besluten lite mer från hjärtat (biståndshandläggare 1). 

 

Några biståndshandläggare upplever att deras handlingsutrymme styrs mer av ekonomiska 

resurser nu än tidigare vilket hindrar biståndshandläggarna att utföra sitt arbete på det sätt som 

de önskar. 

 

Sen kan de också vara kommunernas dåliga ekonomi som kan göra att det är jobbigt 

ibland och att man känner, men att de finns lösningar men som vi inte har att välja på 

kanske utifrån ett ekonomiskt perspektiv då att man känner att de är skillnad på hur 
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jag kunde fatta beslut när jag började då och hur jag gör det idag (biståndshandläggare 

3). 

 

När vi kommer in på handlingsutrymme för beslut om särskilt boende så uppger de flesta istället 

att de anser att handlingsutrymmet har blivit mindre. 

 

Vi var nog mer givmilda eller vad man ska säga beviljade tidigare när jag började, 

jamen det har skett en förändring, absolut (biståndshandläggare 5). 

Tillämpningen av kvarboendeprincipen verkar enligt biståndshandläggarnas utsagor styras av 

ekonomiska riktlinjer då flera biståndshandläggare uppger ett tak för antal timmar som den 

äldre kan få hjälp och stöd i sitt hem, och att man därefter ska föra en diskussion med den äldre 

om flytt till särskilt boende, vilket några biståndshandläggare upplever som jobbigt. 

När vi börjar prata om upp till hundra timmar ungefär... då är det ju dags å 

tänka ...att då ska vi börja ta upp diskussionen, att det är säbo som är nästa 

(biståndshandläggare 5). 

Några biståndshandläggare uppger att någon begränsning för hemtjänsttimmar inte finns utan 

att det är behoven som styr samtidigt som de uppger att en person inte kan få vård dygnet runt 

hur länge som helst. 

Nej det har vi egentligen inte ja om den är tjugofyra sju det kan ju inte bara pågå hur 

länge som helst men jag vet inte om jag ska sätta en viss gräns men det är ju liksom 

inte för evigt att man ska ha tjugofyra sju (biståndshandläggare 2). 

Samtidigt som det i deras resonemang framkommer att de upplever att det i slutändan är det 

personliga behovet de tittar på och ska tillfredsställa. 

När de är där fem sex gånger om dygnet... då väger det ju upp till boendeplats ….  

personliga behovet som får avgöra (biståndshandläggare 6). 

Biståndshandläggarna uppger att eftersom de själva gör besluten så är det viktigt att vara 

bekväm i sin arbetsgrupp så att man kan få och söka stöd av sina kollegor när de stöter på 

svårigheter i sina ärenden.  

Ja det är ju många gånger tuffa beslut absolut, man är väldigt ensam i sina beslut så 

det gäller att ha sina kollegor att man känner sig trygg i gruppen och liksom har stöd 

från varandra (biståndshandläggare 5). 
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Vidare uppges att de har ärendedragning en gång i veckan och att de flesta hanterar problematik 

som uppstår självständigt inom gruppen utan inblandning av chef. 

Vi har ju ärendehandledning... varje tisdag i grupp då om vi har ärenden ja jag vet inte 

de gånger man behöver stöd så pratar man ju med kollegor (biståndshandläggare 2). 

 

En biståndshandläggare uppger att hon tar stöd av sin chef både i beslut samt vid svåra besök. 

Hon uppger även att chefen läser igenom utredningarna för att sedan återkoppla med feedback. 

 

Vi har en fantastisk chef som läser våra utredningar och ser när vi liksom gjort fel 

eller gjort fel men liksom att vi kanske tuggar lite grann på olika saker så vi får 

konstruktiv kritik och feedback (biståndshandläggare 6). 

 

6.3.2 Konsekvenser 

Ett flertal biståndshandläggare upplever att fokus inte ligger på deras professionella bedömning 

utan påverkas mer av ekonomiska och politiska direktiv i allt större utsträckning. 

När vi har brist på korttidsboenden så kan de komma lite propåer om att nu måste ni 

vara lite extra försiktiga, då känner man att det inte riktigt bara är min professionella 

bedömning som gäller utan också ta hänsyn till hur råkar ekonomin se ut just nu 

(biståndshandläggare 4). 

Vilket enligt dem leder till att de inte kan utföra sitt arbete på det sätt som de själva vill och 

anser är det bästa för den äldre. Samtidigt så uppger några biståndshandläggare att de avviker 

från riktlinjerna och att det då kan handla om att den äldre ska få bo i närheten av sina anhöriga 

eller att man tar hänsyn till ålder. 

 

Jag ska inte säga att vi tittar på ålder men ja men nä det gör vi egentligen inte men det 

är klart att man kanske vänder lite mer på alla stenar om det är en som är 75 än om 

det är en som är 95 (biståndshandläggare 1). 

 

Biståndshandläggarna berättar att det är viktigt att fokusera på vad personen själv vill och lyfter 

problemet med att anhöriga lägger sig i och i vissa fall tar över.   

Naturligtvis att hela tiden vara medveten om vad de egentligen vill själva. För oftast 

när de är i dessa situationer så finns det ju andra aktörer som också vill saker å det är 

ju till exempel anhöriga…. men det är väl det att anhöriga stöter på då 

(biståndshandläggare 1). 
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De beskriver att det är självbestämmande som gäller och att den äldre själv måste ansöka 

eftersom man inte kan tvinga in en person på ett boende men att dessa situationer kan bli 

besvärliga och speciellt om det är demens inblandat. 

Sen kan det ju vara så ibland att kund inte har insikt det kan ju va svårare då säg att 

man till exempel har en demensdiagnos och upplever att man klarar allt som man gjort 

tidigare men vi ser ju att de gör man inte (biståndshandläggare 3) 

Samtidigt lyfter några av biståndshandläggarna att efter ett visst antal hemtjänsttimmar så finns 

inte längre något val utan då ska de äldre flytta till ett särskilt boende eller välja att fortsätta 

med de insatser de har. 

Vi har ju sagt att man inte få mer hemtjänst utan då ska man erbjudas ett boende men 

är man liksom nöjd med det man har då da men annars ska man i princip tvingas in 

då (biståndshandläggare 1). 

 

Biståndshandläggarna beskriver även det motsatta att oftast för att få flytta till ett särskilt 

boende måste de äldre haft hemtjänst först, vilket de menar att alla inte vill ha. 

 

Otroligt motstånd mot att ta emot hemtjänst för det är faktiskt många de tycker att det 

är jättejobbigt att det kommer främmande människor in i deras hem de tycker det är 

jättejobbigt att det är så många olika dom har en otrolig stark integritet dom har svårt 

att bo hemma och bo själv men de har ändå svårare nästan att ta emot hemtjänst 

(biståndshandläggare 1). 

 

Biståndshandläggarna beskriver att det är ett stort beslut för de äldre att bestämma sig att flytta 

från det boende de bott i nästan hela sitt liv och att det kan vara svårt att ta det steget. 

 

Ibland så är det så illa så att man nästan måste hända nånting innan man ramlar och 

hamnar på sjukhus och behöver få ta emot hjälp, och då är det plötsligt lite mer 

accepterat nu vet jag att jag fick ju hjälp på sjukhuset och jag kommer att behöva hjälp 

ett tag till och sen ser man att det här fungerar ju ganska bra och det tycker man är lite 

sorgligt om det måste gå så långt (biståndshandläggare 5). 

 

De menar att en följd av att de äldre bor kvar hemma länge är att de vistas i miljöer som inte är 

anpassad efter deras situation. 
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Hemmiljön är ju inte alltid anpassad efter situationen ... men alla gamla hus, ja men 

allt sånt där praktiskt runt och få till det bara. Dementa, jättelånga trappor ner, ska ner 

o elda o tända ljus o, nä de finns många svårigheter med det (biståndshandläggare 5). 

 

De flesta biståndshandläggarna beskriver att eftersom bedömningskriterierna blivit striktare för 

särskilt boende så blir de äldre kvar hemma längre vilket de upplever leder till att när de väl 

ansöker om särskilt boende eller på annat sätt måste komma in på det särskilda boendet så är 

det akut och de är jättedåliga. 

 

Ja alltså vi ska ju ta hem fler o fler, alla ska bo hemma och klara sig hemma, det i sig 

gör ju att när det väl faller, då går det inte hemma verkligen, det är en stor skillnad, 

alla är hemma tills det absolut inte funkar och då är det liksom akut in på plats nu o 

sådär som gäller, det är ju skillnad, det blir tyngre hemma o de som kommer in på 

korttids och på säbo är ju jättedåliga alltså (biståndshandläggare 5). 

 

6.4 Avslag särskilt boende 

Under våra intervjuer framkom även biståndshandläggarna upplevelse kring de som nekas 

särskilt boende vilket resulterade i temat avslag särskilt boende och utifrån det så skapades vi 

två subteman orsaker samt kvarbo vilka belyser biståndshandläggarnas syn på varför de äldre 

vill in på särskilt boende samt hur det påverkar både dem, anhöriga samt biståndshandläggarna 

att de bor kvar i hemmet. 

 

 6.4.1 Orsak 

Några av biståndshandläggarna beskriver orsaker till ansökan om särskilt boende med att den 

äldre ofta har detta som ett förstahandsval och helst inte vill ta emot hemtjänst som brukar vara 

det primära som de börjar med. De menar att många äldre och anhöriga har uppfattningen att 

det bara är att ställa sig på kö eller att de är sämre än vad biståndshandläggarna anser. 

 

Dom ansöker för att de ska stå i kö och få det när de behöver det. Det handlar om men 

för att vara säker (biståndshandläggare 6).  

 

Biståndshandläggarna beskriver vidare hur den äldre ofta har en annan bild av hur ett särskilt 

boende ser ut än den bild som de har. Bilden som biståndshandläggarna beskriver att den äldre 

har är att de på ett särskilt boende kan få den trygghet de saknar i det egna hemmet samt slippa 

oron av att behöva vara ensam, att det är sociala faktorer som får dem att vilja flytta. 
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Många kanske har den föreställningen om det här gamla ålderdomshemmet ... det finns 

ju inte längre men många tror att det kanske är så dem här som är gamla nu, vi kommer 

ju inte tro det men att det är liksom lite sådär mysigt och lite dragspel och det är ju inte 

det nu det är ju nästan mer eller mindre långvård (biståndshandläggare 2). 

  

Medan biståndshandläggarnas bild är att särskilda boendena i dag mer är som institutioner, där 

de allra sjukaste vistas. 

 

Kanske mer som gamla tidens långvård dem är otroligt omvårdnads krävande de som 

bor där och har ju ett jätte jättestort behov så att den sociala biten som man kanske 

eftersöker kanske man inte kan få på ett boende för att folk är ju ofta väldigt sjuka och 

dåliga, skröpliga o gamla  (biståndshandläggare 3). 

 

Biståndshandläggarna uppger att de flesta som ansöker om särskilt boende får bifall att de har 

behovet. De påpekar att det är behovet som styr och finns inte behovet så blir det avslag. 

Orsaken till att de äldre får avslag ofta är att de ansöker om andra saker än de som 

biståndshandläggarna tittar på och att det då handlar om mer praktiska eller psykiska orsaker 

än omvårdnadsbehov. 

Det finns såna som säger att dom kan inte bo hemma en vinter till för dom klarar inte 

av att elda med ved eller att de måste elda för varmvatten eller att de har duschen i 

källarn å det är så jobbigt på vintern, sånt är det ju och det är egentligen inget skäl för 

att få ett boende (biståndshandläggare 1). 

  

6.4.2 Kvarbo 

Biståndshandläggare beskriver en besvikelse hos de som får ett avslag på ansökan om särskilt 

boende. En del biståndshandläggare beskriver att det till och med kan leda till en sorg, då flytten 

kanske varit något de länge drömt om. 

 

Det är liksom drömmen på nåt sätt så det är klart de blir besvikna då å den å den bor 

där som jag känner å det skulle vara så bra att bo där för då kan de umgås och så får 

de inte det då blir de jättebesvikna. Det kan de ju bli såklart, det kan ju bli en sorg på 

sätt och vis (biståndshandläggare 1). 

 

Ett flertal biståndshandläggare beskriver att eftersom ett beslut till särskilt boende ofta 

motiveras med ett stort omsorgsbehov så leder det till att det blir svårare att motivera ett beslut 
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utifrån psykiskt mående.  Hos de äldre som ansöker om särskilt boende är dessa åkommor inte 

helt ovanliga och de menar att detta kan leda till en ökad ensamhet och depression i längden. 

 

Mest självklart att man får bifall är ju om man har väldigt stort omvårdnadsbehov …. 

Det kan ju vara svårare att motivera att en person som har lite omvårdnad men som 

har ett otroligt dåligt mående det är svårare att motivera det (biståndshandläggare 1). 

 

Biståndshandläggarna menar att det inte bara är de äldre som påverkas av ett avslag utan även 

de anhöriga. De beskriver att många anhöriga har det tufft och redan hjälper till så mycket de 

orkar eller i vissa fall till och med mer, vilket gör att ett avslag innebär att de får fortsätta med 

detta. 

Många anhöriga både make maka men även barn och andra har ju det tufft när det 

börjar bli mycket behov av olika slag och där kan ju de här psykiskt dåliga måendet 

egentligen vara svårare problem för dom som är runt omkring än vad själva 

omvårdnadsbehovet är (biståndshandläggare 1). 

 

Att det finns äldre som bor kvar hemma fast de inte vill, är något som alla biståndshandläggare 

nämner men vad man menar med det samt orsaken till det upplevs olika. Alla 

biståndshandläggare utom en upplever att det inte finns nog med platser på särskilt boende 

vilket gör att de äldre trots ett bifall blir kvar i hemmet eller får bo på ett korttidsboende så 

länge. De uppger att korttidsboende ska vara en kort tid och bara tillfälligt men att bristen på 

boenden gör att en del blir kvar väldigt länge. 

 

 Jo vi ser det för våra korttidsplatser beläggs av personer som beviljats särskilt boende 

så nu har vi jättestor brist på korttidsplatser (biståndshandläggare 4). 

 

En del av biståndshandläggarna menar att det endast är dessa som kan räknas till kvarbo medan 

andra menar att det är alla dem som sökt om särskilt boende som inte fått det beviljat, någon 

menar att man inte kan kalla det tvång då de inte vill ta emot hemtjänst och att de då själva valt 

det.  
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7. Analys 

I detta kapitel kommer vi att koppla tidigare forskning och teori till resultatet. Detta gör vi 

genom att utgå från våra teman i resultatet. Tema 1 Handlingsutrymme samt underteman 

direktiv och riktlinjer samt konsekvenser. Tema 2 Avslag särskilt boende och underteman orsak 

samt kvarbo.  

  

7.1. Handlingsutrymme 

7.1.1 Direktiv och riktlinjer 

Forskning visar på att de flesta äldre vill åldras i sina hem (Löfqvist et. al, 2013, Sigurdardottir 

et. al, 2012, Rahm Hallberg, 2008) i viss forskning läggs begreppet så länge som möjligt till. 

Att de flesta äldre vill åldras i sina hem är något som även biståndshandläggarna lyfter fram 

och deras egna uppfattningar är att de upplever det i de flesta fall är bäst för den äldre att få bo 

kvar i sitt hem. 

 

Ja men någonstans tror ju jag att väldigt många ja kanske inte alla men väldigt många 

ändå har det bäst i sina hem sen är det inte alla det vet jag (biståndshandläggare 1). 

 

Lipsky (1980) beskriver att frontlinjebyråkrater utgår från normer, regler, bestämmelser samt 

direktiv om vad verksamheten ska arbeta utifrån som bestämts av politiker. De politiska 

föreskrifterna kan ses som uppslagsverk som ständigt förändras. Vidare beskriver Lipsky att 

frontlinjebyråkrater har en dubbel roll där de ställs inför det ständiga dilemmat att följa 

kommunens politiska direktiv samt uppfylla samhällsinvånarnas önskningar.  

Rahm Hallberg (2008) beskriver att hon i sin forskning inte kan se att det skulle vara 

bättre för de äldre att bo i hemmet än på ett särskilt boende utan menar att det är något som är 

uppbyggt av en ideologisk föreställning. Socialstyrelsen (2018) beskriver att de i sin studie 

framkommit att äldre i vissa fall mår bättre på särskilt boende än med hemtjänst, detta handlar 

då främst om personer som har flera diagnoser, flertalet psykofarmaka eller många 

hemtjänsttimmar och det är främst besvär som ängslan, otrygghet och oro som minskas på 

särskilt boende.   

Rahm Hallberg (2008) beskriver att valet av hemtjänst före särskilt boende kan bero på 

ekonomiska förutsättningar då hon beskriver att det oftast är billigare med hemtjänst än en plats 

på särskilt boende. Söderberg et. al (2015) visar på att biståndshandläggare tittar på ”den äldres 

bästa” samt ett ekonomiskt syfte när de gör bedömning om särskilt boende. Dunér (2018) 
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uppger att trots biståndshandläggarnas delegation så anpassar de ofta besluten efter resurserna 

som finns.  Lipsky (1980) beskriver att frontlinjebyråkrater kommer att pressas till att utveckla 

mer restriktiva arbetsmetoder för att hålla budget och statistik vilket kommer att leda till att 

effektiviteten kommer att åsidosätta klienten. Dunér och Nordström (2006) menar att 

biståndshandläggare försöker att anpassa den äldres behov utifrån det som kan beviljas. Ponnert 

och Svensson (2016) menar att en förändring för hur professionella fattar beslut inom 

människobehandlande organisationer har skett och menar att skiljeväggen mellan det 

byråkratiskt och professionellt arbete håller på att suddas ut. Den ekonomiska aspekten är något 

som ett flertal biståndshandläggare nämner både när de beskriver hur kommunen trycker på och 

när de beskriver att det är först är hemtjänst som gäller upp till ett visst antal timmar innan 

särskilt boende blir aktuellt, och även om en del uppger att det inte finns så menar de på att man 

inte kan ha hemtjänst dygnet runt hur länge som helst. 

 

Nej det har vi egentligen inte ja om den är tjugofyra sju det kan ju inte bara pågå hur 

länge som helst men jag vet inte om jag ska sätta en viss gräns men det är ju liksom 

inte för evigt att man ska ha tjugofyra sju  (biståndshandläggare 2). 

 

Lipsky (1980) beskriver att det är utmärkande för frontlinjebyråkrater att de trots sitt stora 

handlingsutrymme söker stöd i varandra. Majoriteten av biståndshandläggarna uppger att de i 

svåra fall och komplicerade situationer i första hand vänder sig till sina kollegor för stöd och 

hjälp, de löser därmed oftast problematiken utan chefens inblandning. 

 

Vi har ju ärendehandledning ... varje tisdag i grupp då om vi har ärenden ja jag vet inte de gånger man 

behöver stöd så pratar man ju med kollegor (biståndshandläggare 2). 

 

Jessen och Tufte (2014) beskriver att det ökade trycket från organisationen leder till en 

begränsad insats tillämpning samt att cheferna får kontroll över frontlinjebyråkraterna genom 

att minska deras handlingsutrymme, minskning av handlingsutrymme för att skapa pålitlighet 

benämner även Lipsky (1980). Jessen och Tufte (2014) forskning visar på att 

frontlinjebyråkraterna inte upplever att deras möjlighet att fatta självständiga beslut har 

påverkats en del har till och med uttryckt att de upplevt att det ökat. Biståndshandläggarna 

uppger att de inte upplever att deras handlingsutrymme har förändrats i allmänhet utan de som 

upplevde en förändring var mest i fråga om särskilt boende och att det då handlar om direktiv 

och riktlinjer som har förändrats. 
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7.1.2 Konsekvenser 

Löfqvist et. al (2013) beskriver i sin studie hur äldre har motstridiga känslor för en flytt oavsett 

om det var till ett annat boende eller till ett äldreboende. Detta är något som några 

biståndshandläggare också lyfter och menar att detta ofta leder till att de bor kvar hemma längre 

än biståndshandläggarna upplever att de egentligen skulle och att många äldre bor i bostäder 

som inte är anpassade efter deras situation, det kan handla om boendets planlösning samt 

uppvärmningsmöjligheter. 

 

Hemmiljön är ju inte alltid anpassad efter situationen ... men alla gamla hus, ja men allt 

sånt där praktiskt runt och få till det bara. Dementa, jättelånga trappor ner, ska ner o elda 

o tända ljus o, nä de finns många svårigheter med det (biståndshandläggare 5). 

 

Söderberg et. al (2013) menar att fenomenet att äldre bor kvar hemma längre än de egentligen 

kan handlar om kvarboendeideologin som råder eftersom man i behovsbedömningen 

ifrågasätter flytt till särskilt boende och att man därmed betonar självständighets kulturen. 

Dunér och Nordström (2006) menar att biståndshandläggare inte bara har makt att fatta beslut 

utan att de även försöker att anpassa de äldres behov utifrån det som kan beviljas.  

Jessen och Tufte (2014) beskriver att socialarbetare tenderar att ha mindre möjlighet till 

handlingsutrymme än andra yrkesverksamma och icke professionella, detta uppges bero på att 

de organisatoriska riktlinjerna börjar väga tyngre vilket påverkar socialarbetarens möjlighet att 

utföra sitt arbete enligt sin professionalism. Detta är något som flertalet av 

biståndshandläggarna uppmärksammar då de upplever att direktiv ovanifrån påverkar deras 

beslutssättande. Att det inte längre bara tas hänsyn till deras professionella bedömning utan att 

direktiv, krav och ekonomi inverkar på deras beslut. 

När vi har brist på korttidsboenden så kan de komma lite propåer om att nu måste ni 

vara lite extra försiktiga, då känner man att det inte riktigt bara är min professionella 

bedömning som gäller utan också ta hänsyn till hur råkar ekonomin se ut just nu 

(biståndshandläggare 4). 

 

Två av biståndshandläggarna beskriver att de ibland frångår riktlinjer när det handlar om att 

den äldre ska få bo kvar i närheten av sina anhöriga samt hänsyn till ålder. Detta beskriver 

Lipsky (1980) leder till att alla trots föreskrifter inte blir att behandlas lika utan att en 

kategorisering och stereotypisering av de äldre uppstår och att det beror på att 
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biståndshandläggaren måste hitta en balans mellan effektivitet och klientorienterat arbete. 

Olaison et. al (2018) beskriver att ju längre man arbetat desto mer avviker man från 

handlingsutrymmet samt känner sig tillfreds med sin professionella yrkesroll. Detta stämmer 

inte överens med biståndshandläggarnas utsagor då de som uppgav att de avvek från riktlinjerna 

inte var de som arbetat längst och de som benämnde svårigheter i sin yrkesroll var inte de som 

arbetat kortast. 

Lipsky (1980) menar att frontlinjebyråkraterna arbetar efter tvetydiga, vaga samt 

motstridiga krav vilket leder till att deras handlingsutrymme får avgöra situationen. Österholm 

et. al (2015) beskriver biståndshandläggares dilemma kring att handla utifrån lagen och utifrån 

personens självbestämmande. Vidare beskrivs att detta uppstår när personer inte förstår sitt eget 

bästa och oftast då i samband med demens. Denna problematik är något som de flesta av 

biståndshandläggarna lyfter, svårigheten att få en person att inse sitt eget 

bästa.  Självbestämmandet lyfts även då en del biståndshandläggare nämner att de äldre efter 

ett visst antal hemtjänsttimmar kan tvingas till ett särskilt boende om de vill ha utökad hjälp 

eller att de oftast måste ha hemtjänst innan de kan beviljas särskilt boende.  

 

Vi har ju sagt att man inte få mer hemtjänst utan då ska man erbjudas ett boende men 

är man liksom nöjd med det man har då da men annars ska man i princip tvingas in 

då (biståndshandläggare 1). 

 

Flertalet av biståndshandläggarna beskriver att många äldre har ett motstånd mot att ha 

hemtjänst de uppger att det handlar om integritet och tycker det är jobbigt att det kommer 

främmande människor och att det ofta är olika som kommer. Rahm Hallberg (2008) beskriver 

att det handlar om den äldres känsla av kontroll i sitt beroende av insatser. Lipsky (1980) menar 

att frontlinjebyråkraterna inte enbart hjälper klienter utan även kan ställa krav på dem och 

kontrollera dem till exempel att klienten ska bemöta frontlinjebyråkraterna, insatsen som 

beviljas samt utföraren av insatsen bra.  

 

7.2 Avslag särskilt boende 

 7.2.1 Orsak 

Löfqvist et. al (2013) beskriver att anledning till flytt kunde vara att undvika att belasta andra, 

att undvika ensamhet samt behålla sin självständighet, vilket Söderberg et. al (2013) också 

nämner att de äldre vill känna sig oberoende. Biståndshandläggarna beskriver att den äldre 

ansöker om särskilt boende med motiveringen att ställa sig i kö och säkra sin framtid, men att 
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det även handlade om ensamhet, praktiska saker samt en idyllisk föreställning om hur särskilda 

boenden ser ut. Biståndshandläggarna upplever att den äldre ser särskilt boende som den gamla 

tidens ålderdomshem, där de sitter tillsammans med personal, vilket inte överensstämmer med 

verkligheten enligt de flesta biståndshandläggare som anser att de som idag flyttar in på ett 

särskilt boende är ofta väldigt sjuka och har ett stort omvårdnadsbehov. 

 

Många kanske har den föreställningen om det här gamla ålderdomshemmet det finns ju 

inte längre men många tror att det kanske är så dem här som är gamla nu, vi kommer ju 

inte tro det men att det är liksom lite sådär mysigt och lite dragspel och det är ju inte det 

nu det är ju nästan mer eller mindre långvård (biståndshandläggare 2). 

 

Löfqvist et. al (2013) lyfter i sin studie ett annat resultat på hur äldre ser på flytt. Den flytt som 

de äldre var mest emot och såg som ett sista alternativ var flytt till ett äldreboende pga. rädsla 

för att deras självständighet och privatliv skulle försämras samt att de boende där skulle var 

sjuka. Sigurdardottir et. al (2012) beskriver hur en flytt till särskilt boende kunde motiveras 

med att den äldre var i stort behov av långvarig vård och att den äldre då ville flytta till ett 

särskilt boende istället för att få en utökad vård i hemmet. Vidare nämner biståndshandläggarna 

ett flertal gånger att det är behovet som styr och att om behovet inte finns så blir det blir ett 

avslag.  Lipsky (1980) beskriver att för att ställa mindre krav på sig själva och sina möjligheter 

att påverka organisationen så måste frontlinjebyråkrater anpassa sina arbetsvanor samt attityder 

mot sitt arbete, dessa förändringar gör att frontlinjebyråkrater kan hävda att den gör det bästa 

de kan göra utifrån de förutsättningar som finns. Det skyddar dem mot pressen från klienten 

men även från att konfronteras med den egna otillräckligheten som en del av systemet.  

 

7.2.2 Kvarbo 

Lipsky (1980) beskriver att frontlinjebyråkraterna har en stor påverkan på människors liv då de 

bestämmer vilka som ska få ta del av samhällets stöd och insatser vilket påverkar människors 

möjligheter, detta lyfts fram då biståndshandläggarna berättar om de äldres reaktion på ett 

avslag att de äldre då visar en besvikelse samt några av biståndshandläggarna menar att en del 

äldre upplever att deras dröm gått i kras och kan leda till en sorg hos den äldre. Att det inte bara 

är de äldre som påverkas av ett avslag belyser biståndshandläggarna och menar att både 

anhöriga och andra bekanta belastas. 

I det här dom finns ju dom med och många anhöriga både make maka men även barn 

och andra har ju det tufft när det börjar bli mycket behov av olika slag och där kan ju 
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de här psykiskt dåliga måendet egentligen vara svårare problem för dom som är runt 

omkring än vad själva omvårdnadsbehovet är (biståndshandläggare 1). 

 

Frontlinjebyråkraternas stora påverkan på människors liv (Lipsky, 1980) belyses också av ett 

flertal av biståndshandläggarna när de beskriver att ett beslut till särskilt boende ofta motiveras 

med ett stort omsorgsbehov vilket gör att det är svårare att motivera ett beslut utifrån psykiskt 

mående. Biståndshandläggarna uppger att psykisk ohälsa är en vanlig orsak till ansökan om 

särskilt boende och kan leda till ökad ensamhet och depressioner vid avslag. 

 

Mest självklart att man får bifall är ju om man väldigt stort omvårdnadsbehov.  Det 

kan ju vara svårare att motivera att en person som har lite omvårdnad men som har ett 

otroligt dåligt mående det är svårare att motivera det (biståndshandläggare 1).  
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8.  Diskussion och slutsats 

I detta kapitel diskuterar och reflekterar vi över studien och dess resultat samt vad vi kommit 

fram till utifrån vårt syfte och frågeställningar och avslutar med att beskriva vad vi anser att det 

vore bra att forska vidare på. 

 

8.1 Diskussion 

Vårt syfte med studien var att belysa om biståndshandläggarnas förutsättningar att tillämpa 

kvarboendeprincipen utifrån dess ursprungssyfte har förändrats samt vad de upplever att det 

leder till. 

  

Detta gjorde vi genom att utgå från frågeställningarna: 

 -Hur upplever biståndshandläggare att deras handlingsutrymme har förändrats sedan de 

började, gällande ansökningar om särskilt boende?  

-Hur upplever biståndshandläggarna att kvarboendeprincipen tillämpas?  

-Vilka påföljder kan biståndshandläggarna se av de förändringar som skett gällande 

handlingsutrymmet samt hur kvarboendeprincipen tillämpas idag?  

 

Vi upplever att vi valt rätt forskningsmetod för vår studie då det var biståndshandläggarnas 

upplevelse som vi ville fånga och studien gav svar på vårt syfte och våra frågeställningar.      

Vi har när vi gjort vår studie fått en inblick i biståndshandläggarnas arbete samt 

upplevelse och anser att vi kan se mycket likheter mellan det som Lipsky (1980) beskriver om 

frontlinjebyråkrater och biståndshandläggarnas utsagor, speciellt det dilemmat som 

framkommer att de hamnar mellan organisationens krav och direktiv samt människors 

önskningar. Vi upplever att biståndshandläggare fortfarande kan ses som frontlinjebyråkrater 

utifrån Lipskys (1980) definition, men även om biståndshandläggarna upplever att deras 

handlingsutrymme inte har förändrats märkbart, inom särskilt boende beslut så upplever vi att 

en förändring skett. Denna tolkning gör vi utifrån det biståndshandläggarna benämner om de 

tydligare direktiven på vad lagen säger, påverkan av organisationens ekonomi samt de striktare 

riktlinjerna som gör det svårare att komma in på särskilt boende och speciellt då om man inte 

har stort omvårdnadsbehov. Det bekräftar det som Lipsky (1980) trodde skulle ske med 

biståndshandläggarnas handlingsutrymme.  

Frågan är hur länge till biståndshandläggarna kan räknas som frontlinjebyråkrater då 

deras handlingsutrymme verkar minska och ett stort handlingsutrymme som avgörs av ens egna 
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bedömningar är utmärkande för frontlinjebyråkrater enligt Lipsky (1980). Samtidigt så uppger 

en del biståndshandläggare att de kan gå emot riktlinjerna och ta hänsyn till vart den äldre vill 

bo eller ålder. Detta kan vi uppleva som positivt att det i slutändan ändå är biståndshandläggarna 

som tar det slutgiltiga beslutet men samtidigt så är detta i våra ögon inte enbart positivt eftersom 

detta ifrågasätter att alla ska få insatser på lika villkor och vad säger att en 75-åring ska ha rätt 

till mer insatser i hemmet än en 95-åring om det är det som de båda önskar? 

Det är viktigt att påminna om att de allra flesta äldre enligt forskning och enligt 

biståndshandläggarna vill bo kvar hem. Vår studie visar på att det enligt biståndshandläggarna 

finns äldre som inte vill bo hemma men som ändå gör det och att detta delvis beror på att 

äldreomsorgen ser annorlunda ut idag än det gjorde förr i tiden, det har blivit striktare 

bestämmelserna för att få komma in på särskilt boende och direktiven att de äldre ska bo hemma 

så länge som möjligt väger tungt. De som vistas på särskilt boende uppges vara både sjukare 

och äldre.  

Upplevelsen av att det finns kvarbo verkar vara olika för biståndshandläggarna, mycket 

handlar om tillgång till boenden samt vad man definierar som att tvingas bo kvar. Bristen på 

särskilda boenden gör att äldre trots att de fått bifall på särskilt boende ändå måste bo kvar 

hemma eller flyttas till ett korttidsboende tills en plats blir ledig. En annan del av 

kvarboendeprincipen som är motsatsen till den problematik vi beskrivit ovan men som vi anser 

är viktig att belysa, är det faktum att de äldre som vill bo hemma inte får möjlighet att bo hemma 

så länge de vill. Efter att den äldre fått ett visst antal hemtjänsttimmar eller fått hjälp dygnet 

runt under en viss tid så får de ingen utökad hjälp utan om de vill ha mer hjälp måste de flytta 

till ett särskilt boende. 

 

8.2 Slutsats 

Vi upplever att biståndshandläggarna inte har möjlighet att tillämpa kvarboendeprincipen 

utifrån det syfte som fanns från början, detta då vi upplever att syftet då var att de som ville bo 

hemma skulle få hjälp och stöd för att kunna klara av det så länge som möjligt och att så långt 

som möjligt då tolkades som den äldre upplevelsen av möjligt. Organisationens och politikers 

inverkan på biståndshandläggarnas handlingsutrymme gör att deras professionella bedömning 

inte längre väger tyngst och hindrar biståndshandläggarna att utföra sitt arbete. 

Vår studie visar att kvarboendeprincipen har förändrats till att hur länge den äldre ska bo 

hemma påverkas av kommunens ekonomi och resurser som biståndshandläggarnas direktiv och 

riktlinjer måste anpassas efter. Det resulterar inte enbart i att äldre tvingas bo kvar i sitt hem 
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mot sin vilja utan även i att äldre tvingas till särskilt boende mot sin vilja för att kunna få utökad 

hjälp. Vi förstår att det påverkas av ekonomiska aspekter och resurser och är medvetna om att 

dessa inte finns i överflöd, men vi upplever att detta är ett viktigt ämne för socialt arbete och 

speciellt när antalet äldre uppskattas att fortsätta öka. Även om vår studie inte går att 

generalisera upplever vi att det måste ske en utbyggnad av äldreomsorgen för att kunna 

tillgodose de behov som finns idag  och speciellt för att de äldre som inte har så stora 

omsorgsbehov men som ändå upplever att de vill bo på ett boende pga. ensamhet eller otrygghet 

ska få sina behov tillgodosedda. Detta för att biståndshandläggarna ska kunna ha möjlighet att 

arbeta efter sin professionella bedömning samt sitt ursprungliga handlingsutrymme så att 

bedömning sker efter behov och inte ekonomi.  

Vi upplever att detta är ett viktigt ämne att fortsätta forska på för att få fram om det 

verkligen är bäst att sträva efter kvarboendeprincipen som den tillämpas idag, för att de äldre 

ska bo hemma och vad är det egentligen de äldre vill. Vi upplever även att det vore av vikt att 

belysa personalens upplevelse av förändring i deras arbete både inom hemtjänsten och särskilt 

boende efter att de striktare bedömningskriterierna tillämpats.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1  

Intervjuguide 

Tema 1 

Bakgrund 

1. Berätta lite om dig själv 

2. Ålder? 

3. Utbildning? 

4. Hur länge du arbetat som biståndshandläggare?  

Tema 2 

Arbetet som biståndshandläggare 

1. Hur kom det sig att du sökte till biståndshandläggare? 

2. Vilka fördelar kan du se med ditt jobb? 

3. Vilka nackdelar kan du se med ditt jobb? 

4. Hur upplever du att ärendehanteringen har förändrats? 

4.1 Om förändringar, vad upplever du att konsekvenserna av det är? 

5. Hur upplever du att ditt handlingsutrymme har förändrats? 

6. Hur upplever du att det påverkar beslut om särskilt boende? 

7. Vilka konsekvenser kan du se med det? 

8. Vilket stöd får du i ditt arbete att fatta beslut? 

Tema 3 

Kvarboendeprincipen 

1. Vad tänker du på när du hör ordet kvarboendeprincipen? 

2. Vad upplever du är syftet med den? 

2. Hur upplever du att den tillämpas idag? 

3.Vilka fördelar kan du se med kvarboendeprincipen? 

4.Vilka nackdelar kan du se med kvarboendeprincipen? 

5. Hur upplever du att du påverkas av kvarboendeprincipen i ditt arbete? 

Tema 4 

Biståndshandläggningen 

1.Hur många upplever du att det är som ansöker om särskilt boende men som får avslag? 

2.Vilka andra möjligheter informeras de om? 

2.2 Hur upplever du att dessa motas?  
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2:3 Många som tar emot det? 

3. Vad upplever du är orsaken till att de som får avslag ansöker om särskilt boende? 

4. Täcker de särskilda boende behovet? 

4.1 Beskriv mer 

Tema 5 

Konsekvenser 

1.Vilka konsekvenser upplever du att du kan se för de äldre som får avslag på särskilt boende? 

2. Vad upplever du skulle behöva förändras för att komma tillrätta med konsekvenserna? 

Avslutning 

1. Är det någon fråga som du upplever att vi inte ställt? 

1:2 Om ja, vilken? 
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Bilaga 2 

 

 
 

 

Informationsbrev 

Information om examensarbete i socialt arbete 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna. 

Vi ska nu skriva vårt examensarbete i form av en c-uppsats där vi med hjälp av en kvalitativ 

metod och från biståndshandläggarnas perspektiv studerar kvarboendeprincipen. Vi har valt 

detta ämne då vi har en förhoppning om att öka förståelsen kring området bland de 

yrkesverksamma inom socialt arbete. 

  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning, där syftet med studien är att 

fördjupa kunskaperna om hur biståndshandläggare upplever att deras 

handlingsutrymme har förändrats och därmed deras förutsättningar att tillämpa den 

ursprungliga kvarboendeprincipen samt vilka konsekvenser de upplever att det får. I 

denna studie kommer vi att intervjua 6 biståndshandläggare med minst 5 års erfarenhet, detta 

för att kunna besvara studiens syfte. Intervjuerna kommer att genomföras med 

biståndshandläggare från olika kommuner i Dalarna och vi önskar att börja med intervjuerna 

under v. 48 och v. 49. Intervjuerna är semistrukturerade vilket innebär att vi kommer att utgå 

från olika teman där du som respondent har möjlighet att svara på frågorna med dina egna ord. 

Intervjun beräknas ta ca 60 minuter och du som respondent får välja vart intervjun ska 

genomföras. 

  

Intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas, detta för att underlätta i vårt arbete 

att analysera svaren. Det är endast vi studenter samt vår handledare som kommer att ha tillgång 

till det inspelade materialet. Materialet kommer att raderas när uppsatsen blivit godkänd. Du 

garanteras konfidentialitet, vi kommer inte att använda dina personuppgifter i uppsatsen. I 

uppsatsen kommer vi endast nämna er respondenter som biståndshandläggare samt en siffra, 
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för att kunna urskilja vilken respondent som sagt vad. Om du som respondent vill läsa det 

transkriberade materialet för att godkänna det, är det bara att höra av er till oss, korrigeringar är 

då även möjliga att göra. 

  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivillig. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. I samband med intervjun kommer du att få skriva på en 

samtyckesblankett, där du samtycker till att delta i studien. Undersökningen kommer att 

presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Vi kommer även att presentera 

uppsatsen vid en FoU-marknad som är en utvecklings- och forskningsdag vid Högskolan 

Dalarna. Uppsatsen kommer sedan att läggas ut på “DiVa portal” när den godkänts, det är en 

portal för studentuppsatser samt forskningspublikationer. Om du som respondent vill ha en 

kopia på vår uppsats, kan du höra av dig till oss så skickar vi en till dig. 

  

Har du några frågor, är det bara att du hör av dig till oss. Vi som skriver denna uppsats heter 

Maria Kalliokoski och Karin Berg. 

  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Falun 181115 

  
Handledare: Irving Palm   Student Maria Kalliokoski              Student Karin Berg

  
tel: 070-328 12 11  tel: 073-755 20 68              tel: 070-436 89 96 
mail: irving.palm@soc.uu.se  mail:h07makal@du.se               mail: h15karbe@du.se  
 

___________________                   _________________  __________   
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Samtyckesblankett 

 

Skola/ Institution: Högskolan Dalarna  

Program: Socionomprogrammet  

Uppsatsnivå: C-uppsats  

Ämne: Socialt arbete  

Uppsatsskrivare: Maria Kalliokoski, h07makal@du.se och Karin Berg, h15karbe@du.se  

Handledare: Irving Palm, irving.palm@soc.uu.se 

 

Syftet med studien är att fördjupa kunskaperna om hur biståndshandläggare upplever att deras 

handlingsutrymme har förändrats och därmed förutsättningarna att tillämpa den ursprungliga 

kvarboendeprincipen och vilka konsekvenser de upplever att det får. 

 

Vi utgår från vetenskapsrådets forskningsetiska principer informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Detta innebär att du som respondent ska vara medveten om vad syftet med undersökningen är 

samt att ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst kan avbryta ditt deltagande i 

studien. Vi kommer att spela in intervjun för att sedan transkribera den, vi kommer att förvara 

det inspelade materialet så att ingen annan kommer åt det och det kommer att raderas efter att 

uppsatsen är godkänd. Vid transkriberingen så anonymiseras respondenterna och endast 

respondent följt med ett nummer kommer att tas upp i arbetet. Materialet som framkommer 

kommer endast att användas till vår C uppsats. 

  

 

Härmed samtycker jag till att delta i studien: 

  
Namnteckning: _____________________________________________ 

  

  

Namnförtydligande:  _________________________________________ 

  

  

Ort och datum:  ______________________________________________ 
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