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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att ta reda på vad handlingsutrymmet kan innebära för ett antal 

socialsekreterare som arbetar vid individ och familjeomsorgen, IFO, och hur de beskriver sitt 

handlingsutrymme. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av fem semistrukturerade 

intervjuer med socialsekreterare vid olika arbetsplatser och enheter i Norrland. I resultatet 

framkom det att handlingsutrymmet kan påverkas av olika faktorer, såsom chefen och lagen. 

Vår slutsats är att handlingsutrymmet kan påverkas av den lagstyrda hierarki som finns i 

organisationen. Det framkom till exempelvis att det finns en tillit från högre instanser till 

informanterna men också att de kunde begränsas av hierarkin. Trots detta visade det sig att 

socialsekreterarna är tillfredsställda med sitt handlingsutrymme och överlag inte vill förändra 

något. 

 

Nyckelord: Handlingsutrymme, gräsrotsbyråkrat. 
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1.1 Inledning 

 

Att vara socialarbetare innebär att kommunicera, bedöma, stärka människor, 

hjälpa människor, ge service, samarbeta, leda förändringsprocesser - men också 

att leva och arbeta under stress. Att vara socialarbetare innebär också att arbeta 

med planering och administration, och att kontrollera människor likaväl som 

att skapa förutsättningar för människor i samhället. (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008, s.15) 

 

Svensson et al. (2008) diskuterar att kravet på socialt arbete har blivit i hög grad tydligare från 

olika håll och att vi idag lever i ett risksamhälle. 

Under många år har en hög arbetsbelastning och stressrelaterade sjukskrivningar präglat 

socialtjänsten enligt Vision (2017). De påvisar att sjukskrivningar och en hög 

personalomsättning är tecken på att resurser och krav inte går ihop.  

Det administrativa kravet på dokumentation har ökat samtidigt som klient antalet ökat. 

Majoriteten av socialsekreterarna uppger att administrativa kraven har ökat. Ett ökat tryck på 

socialtjänsten har inte bara innebörden att socialsekreterarna inte har tiden och resurserna för 

att göra uppföljningar utan även bidragit till sämre ekonomiska resurser att ta emot det ökade 

trycket. Arbetsbelastning och stressen idag är något att räkna med på arbetsplatsen (Larsson, 

Dibrami, Omanovic, Nilsson, Malmström, Svedberg, Sonidsson, Köhler, Nilsson, Nordén & 

Lindestam, 2013) 

Många socialarbetares arbete är utformat att förhålla sig till socialtjänstlagen, SoL. SoL som 

är en ramlag som tolkas och utformar olika riktlinjer inom kommunerna (Stranz, 2007). 

Stranz (2007) menar att beslut som fattas kan variera beroende på vilken kommun man söker 

stöd i på grund av att ramlagen tolkas och formuleras på olika sätt i olika kommuner. En del 

av utrymmet i bedömningen utgörs också av att varje sökande ska bedömas individuellt och 

att det även görs en tolkning av de lokala reglerna på handläggarnivå. Detta gör att även 

kollegor i samma kommun, på samma arbetsplats och samma enhet kan komma att fatta olika 

beslut i likartade situationer (Stranz, 2007). 

Organisationen blir påverkad av omgivningen av till exempel lagar dock påpekar Johansson 

(2011) att organisationen inte är hjälplös till följd av detta utan att organisationen har ett inre 

liv som påvisar ett handlingsutrymme.  

Samtidigt skriver Ólafsdóttir (2012) i en artikel om hur lagar påverkar socialarbetarnas 

handlingsutrymme. Hon nämner att socialarbetarens handlingsutrymme har allt för snäva 

ramar som är för hårt styrda för att kunna lösa de eventuella problemen som verksamheterna 

stöter på. Hon pratar även om att socialsekreterare måste försöka anpassa klienternas behov 

till de offentliga institutionerna, med detta menar hon att det finns svårigheter att hjälpa 

klienten i dess livssituation då klienten måste passa in i lagstiftningen. Ólafsdóttir (2012) 

påtalar också att det är av stor vikt att lagstiftningen konstant ska förändras utifrån individers 

växlande behov. 

Sköld (2015) skriver att handlingsutrymmet och en tilltro till professionen bidrar till en 

bättre kvalité jämfört med en detaljstyrning. Författaren diskuterar att nya riktlinjer uppifrån 

inte skapar kvalité utan att man istället ska sätta energin och fokus på mötet mellan klient och 

professionell. Dock är det mycket fokus på att ha detaljstyrning. Dagens Nyheter (2015) 
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kritiserar att kommuner hotar kvaliteten och värdigheten i verksamheterna. Dock påtalar 

Dagens Nyheter (2015) i en annan artikel att vården skulle bli mycket bättre och även säkrare 

med färre riktlinjer. 

En grupp vid namnet “Nu bryter vi tystnaden” startades 2011 och hade som syfte att bryta 

tystnaden samt påpeka de problem som finns inom socialt arbete (Nu bryter vi tystnaden, u.å). 

På gruppens blogg har det presenterats olika analyser och resonerats om viktiga delar inom 

socialt arbete (Nu bryter vi tystnaden, 2015). En artikel skriven av Nu bryter vi tystnadens 

styrelsegrupp påtalar hur handlingsutrymmet har minskat de senaste 10 till 15 åren. De 

diskuterar även att många gånger prioriteras budgeten högre istället för att klienten ska få ett 

fungerande och långsiktigt stöd. Gruppen påtalar att det är illa ställt i socialtjänsten om man 

ska behöva göra en anonym blogg för att kunna göra sin röst hörd (Gürsoy, Guting, Lidén, 

Strömberg, Svan & Tillema, 2014). Dock beslutades denna grupp att läggas ner år 2015 (Nu 

bryter vi tystnaden, 2015). Varför Nu bryter vi tystnaden lades ner är oklart. Detta väckte vårt 

intresse att ta reda på mer om arbetssituationen och vad den kan innebära för socialarbetare. 

Under vår socionomutbildning har vi ofta fått höra vilken makt vi som framtida socionomer 

kommer att besitta och fått information om ett stort handlingsutrymmesom vi kommer att 

tilldelas. Samtidigt läggs mycket fokus på de lagar, riktlinjer, förordningar, och så vidare som 

kommer styra oss i vår yrkesutövning. Vår bild av handlingsutrymme innan vi hade någon 

egen erfarenhet av socialt arbete var att handlingsutrymmet var väldigt otydligt. Dock hade vi 

tankar om att handlingsutrymmet var stort på så vis att vi skulle kunna hjälpa klienter i stor 

utsträckning. Under vår utbildning har vi fått till oss mycket information om att 

handlingsutrymmet är stort och att vi kan ha möjlighet att förändra människor livssituation. Vi 

upplever däremot efter erfarenheter inom socialt arbete att handlingsutrymmet eventuellt inte 

är så stort som vi uppfattade att det skulle vara. Erfarenheterna har bidragit till att vi har fått 

en mer oklar bild av handlingsutrymmet på så sätt att vi sett att lagarna och riktlinjerna kan ha 

en påverkan på utrymmet. En uppfattning vi har fått genom våra erfarenheter är att 

handlingsutrymmet påverkar mycket av socialarbetarnas yrkesutövning. I vissa fall upplever 

vi att socialarbetare ett stort handlingsutrymme vilket kan bidra till att klienter blir olika 

behandlade. Ibland kan det också vara så detaljstyrt att besluten saknar individuell bedömning 

fast att det skulle behövas. 

Åkerström och Wästerfors (2012) påtalar att handlingsutrymmet vid första ögonblicket kan 

ses som mindre än vad det egentligen är. Liljegren och Parding (2012) problematiserar dock 

att socialarbetare som arbetar med myndighetsutövning på uppdrag av socialtjänsten har 

större dilemman med handlingsutrymmet. Detta på grund av att de styrs mer av de lagar och 

riktlinjer som finns. 

Via våra egna erfarenheter från socialt arbete har vi sett att handlingsutrymmet kan variera 

både beroende på vem som handlägger ärendet, vem klienten är och i vilken kommun man 

befinner sig i. Genom litteratur och egna erfarenheter har vi förstått att det finns en delad 

uppfattning av handlingsutrymme och hur de ska hanteras samt att olika författare ger olika 

bilder av hur det ser ut i verkligheten (se t.ex. Lipsky, 2010 & Svensson et al, 2008). 
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2.1    Syfte 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka och problematisera vad handlingsutrymmet kan 

innebära för ett antal socialsekreterare som arbetar vid individ- och familjeomsorgen, IFO. 

Våra frågeställningar för denna undersökning är: 

• Hur beskriver informanterna sitt handlingsutrymme utifrån den organisation de arbetar 

i? 

• Hur beskriver informanterna sitt handlingsutrymme i förhållande till klientens önskemål 

och behov? 

• Hur tillfredsställda med sitt handlingsutrymme beskriver informanterna att dem är? 

 

3.1 Tidigare forskning 

3.2 Skolkuratorers handlingsutrymme 

Isaksson (2014) har skrivit en artikel där hon har gjort en undersökning gällande 

handlingsutrymmet hos skolkuratorer. Något som Isaksson (2014) fann intressant i sin 

undersökning var att många kuratorer sa till rektorn att de gärna ville ge handledning och 

konsultation till lärarna. Kuratorerna påtalade att det var något som förekom utan att det var 

planerat i deras tid och planering. Lärarna kunde komma in spontant där de bollade saker med 

skolkuratorn när det gäller akuta ärenden. Kuratorerna uppfattar att beskrivningen av deras 

arbetsuppgifter har en stor inverkan på deras handlingsutrymme. När det är otydliga 

beskrivningar av arbetsuppgifterna känner dem att deras arbete begränsas, speciellt inom 

samverkan med personalen på skolan. Genom intervjuerna framkommer det också att 

skolkuratorerna önskar att deras arbete blev utvärderat. Detta på grund av att man upplever att 

arbetet osynliggörs och att man på så vis undervärderar deras legitimitet. Skolkuratorerna 

upplever att legitimitetskapandet ger dem känslan av att ha större kontroll över sin 

arbetssituation och deras förutsättningar i arbetet. Ett annat resultat som Isaksson (2014) 

presenterar är att skolkuratorernas handlingsutrymme bli påverkad av hur organisationen är 

uppbyggd. En påverkan som beskrivs är ifall det är två kuratorer på en och samma skola 

minimeras deras helhetsbild över verksamheten och att arbeta i förebyggande syfte. En annan 

påverkan är när det sker ekonomiska nedskärningar inom skolan. Ett exempel som presenteras 

är att elevernas fokus och tid blir begränsad hos kuratorn då resurserna på lärare minskas 

vilket gör att lärarna behöver mer tid från skolkuratorn. Isaksson (2014) skriver också att de 

ekonomiska nedskärningarna påverkar skolkuratorernas förebyggande insatser negativt i den 

benämningen att arbetet istället blir mer “akutdrivet” (Isaksson, 2014, s.56). 

När det gäller chefer och deras ledarskap och hur ledarskapet är organiserat anses det enligt 

skolkuratorer påverka deras handlingsutrymme. Mycket av rektorernas handlande påverkar 

kuratorernas handlingsutrymme men framför allt deras legitimitet. Det anses enligt 

skolkuratorerna vara gynnsamt att ha en chef som är överordnad skolans rektor eller att 

rektorn och skolkuratorn har en liknande syn på elevhälsoarbetet. Men det är inte bara rektorn 

som har en påverkan utan även lärarna. Vilken föreställning lärarna har om vad de och 

skolkuratorerna ska göra och inte har en påverkan på hur kuratorerna presenteras och även hur 

deras handlingsutrymme föreligger. Isaksson (2014) diskuterar fram att beroende på hur 

skolkuratorerna upplever att de har en låg eller hög legitimitet påverkar deras 

handlingsutrymme. Slutligen presenteras att många kuratorer upplever att 
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socionomutbildningen inte räcker till. De upplever att vidareutbildning eller specifika 

kunskaper inom olika områden ger de större möjlighet till att upprätthålla handlingsutrymmet 

och att få en bättre legitimitet. 

 

3.3 Prioriteringar i socialtjänsten 

Wörlén (2010) har skrivit en artikel om erfarenheter och förutsättningar för prioriteringar 

inom socialtjänsten. Hon har tagit reda på hur prioriteringar i form av resurser fördelas mellan 

olika klientgrupper och vilken grupp av klienter som prioriteras i första hand. 

I resultatet framkom att beslutsfattandet handlar om prioriteringar och att tjänstemän till stor 

del fattar besluten. Författaren förklarar att tjänstemännen är gräsrotsbyråkrater och att det 

medför ett handlingsutrymme där de själva får bestämma vem som ska få rätt till hjälp och i 

vilken mängd. Enligt resultatet framkom det att majoriteten av de svarande upplever att lagen 

är viktig för beslutsfattandet. Ramen för handlingsutrymmet sätts också med hjälp av riktlinjer 

inom organisationen. Gräsrotsbyråkraten har alltså faktorer som styr friheten i 

handlingsutrymmet. Det framkom också i resultatet att tjänstemän på IFO kan själva 

bestämma vad de ska göra i sitt arbete och vidare har de också ett större utbud av insatser att 

använda sig av än vad tjänstemän i vård och omsorgs har, däremot har IFO-tjänstemännen en 

mindre inblick i kommunens politiska arbete. Det var en hög grad av politisk styrning och 

båda grupperna beskrev att de har stora motstridiga krav från politikerna men att de ändå har 

tiden att utföra sina arbetsuppgifter. En stor del av politikerna ansåg att utrymmet för 

prioriteringar styrs av staten genom lagar. Författaren säger att chefstjänstemän är mer 

angelägna än politiker att diskutera socialtjänstens uppbyggnad och säger att detta kan bero på 

att politikerna har en känsla av att de inte kan påverka beslutsfattandet. För politiker ingår det 

att fatta beslut om besparingar, synen på vart besparingar kan göras kan ha en stor betydelse 

för olika områdens resursutveckling. Tjänstemännen ansåg att de inte har tillräckligt med 

resurser och att de ofta tvingas göra prioriteringar i sitt arbete. De uppgav att de behöver 

prioritera hur mycket tid de använde till ett ärende och i vilken turordning de ska hjälpa sina 

klienter men att de inte behöver välja bort specifika insatser (Wörlén, 2010). 

 

4.1 Kunskapsöversikt och teoretisk utgångspunkt 

Vi kommer nedan att presentera begreppet handlingsutrymme, viss lagstiftning och två 

teorier. Vi valde dessa för att vi ansåg att dem var relevanta för vår studie.  

 

4.2 Lipsky 

Boken som Lipsky (2010) har skrivit har sitt fokus på att hitta den platsen en tjänsteman kan 

ha inom den offentliga tjänsten mellan sitt handlingsutrymme och interaktionen med 

allmänheten. Lipsky beskriver att gräsrotsbyråkrater påverkas av organisationen och 

kontakten med klienten när det gäller deras makt i yrkesrollen. Gräsrotsbyråkrat i Lipskys 

mening innebär en anställd inom den offentliga sektorn som har ett visst handlingsutrymme. 

Lipsky (2010) resonerar mycket kring att det direkta mötet mellan gräsrotsbyråkraten och 

klienten, alltså i möten där de båda träffas. Resultatet var att organisationens styrning och 

utformning påverkar gräsrotsbyråkraternas arbete på ett negativt sätt. Man såg att lagar och 

riktlinjer som bestämts från den högre hierarkin påverkar många beslut och mycket av arbetet 
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som utgörs av en gräsrotsbyråkrat. Detta påverkade handlingsfriheten på ett negativt sätt då 

det blev svårare för gräsrotsbyråkraterna att utföra arbetsuppgifterna på ett bra sätt. 

Gräsrotsbyråkraterna hävdade själv att de inte utförde ett perfekt arbete, dock påtalar de att 

dem gör sitt bästa utifrån de omständigheter och förutsättningar som finns. Lipsky (2010) 

diskuterar att handlingsutrymmet blir på så vis snävt för att många av att de bedömningar man 

gör är påverkade av organisationens arbetssätt som bidrar till en mindre utökad 

handlingsfrihet för gräsrotsbyråkraten. Han pratar även om att gräsrotsbyråkrater kan bli 

frånvarande i arbetet vilket menas med att de mellan kollegor skapar egna tolkningar av lagen 

som gör att det är lättare för dem att arbeta och uppnå förväntningar som finns. Dock 

diskuterar han att gräsrotsbyråkrater istället självmant minskar sitt handlingsutrymme för att 

de ska klara av att utföra sitt arbete. De väljer att strikt förhålla sig till lagar även fast en 

möjlighet till handlingsutrymme skulle infinna sig. Detta bidrar till att gräsrotsbyråkraterna 

anses vara byråkratiska enligt klienten i ett personligt möte på grund av att alla beslut 

anpassas till det politiska. Gräsrotsbyråkraten försvarar sig med hjälp av lagen genom att 

hänvisa till den och att förklara att man gör på detta sätt. Lipsky (2010) diskuterar att 

gräsrotsbyråkraterna gör på detta sätt för att de ska minska ångesten som uppstår mellan 

upplevd förmåga och förväntningar på grund av hålrum mellan dessa. 

 

4.3 Handlingsutrymme 

En definition av handlingsutrymme hämtar vi i Svenssons et al. (2008) bok, 

Handlingsutrymme: utmaningar i socialt arbete. Författarna beskriver att handlingsutrymmet 

varken är regler eller frånvaro av regler utan det är resultatet av rutiner, bedömningar och 

ansvaret att fatta beslut. Det är en nödvändighet för socialsekreterare att ha ett 

handlingsutrymme då de ställs inför skiftande behov och oberäkneliga händelser. Utrymmet i 

sig är varken bra eller dålig utan är en möjlighet att agera mellan regler. Hur socialarbetare 

väljer att använda sig av sitt handlingsutrymme påverkas av deras värderingar och intressen. 

Socialarbetarens handlingsutrymme påverkas även av deras kompetens. Kompetensen gör det 

möjligt för socialarbetare att göra rimliga men även meningsfulla val (Svensson et al., 2008). 

Handlingsutrymmet som socialarbetaren har skapar utrymme för denne att göra egna 

bedömningar och förhålla sig till klientens begäran samt hur de uttrycker sitt behov (Svensson 

et al., 2008). Författarna förklarar att oavsett om socialarbetaren kan känna sig bunden till 

regler tillämpas alltid en möjlighet för tolkning och användning av utrymmet för 

socialarbetaren. De uppger att handlingsutrymmet formas utifrån organisationen och hur deras 

uppfattningar påverkar planering av denna. Utrymmet som skapas kan användas olika 

beroende på vilken arbetsplats man är på och vilka traditioner som finns inom den. Eftersom 

att socialarbetaren är organisationens aktör är det viktigt att denne förstår organisationen 

utifrån administration och den bild samt identitet som finns. Genom en ökad förståelse för 

organisationen bidrar detta till att socialarbetaren kan utöka sitt handlingsutrymme och 

använda det bättre. Har socialarbetaren en bra kompetens kan det bidra till att utöka 

handlingsutrymmet genom att personen på så vis kan påverka arbetet och sätta sina egna 

gränser. Författarna pratar om att en svag och stark profession kan få olika inverkan på 

organisationen. En svag profession kan lätt bli ett verktyg för organisationen både på 

individuell- och generell nivå medan en stark profession har lättare att påverka 

organisationens ramar. Författarna påtalar dock att socialarbetare i sitt arbete en relativ stor 
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frihet även fast de är styrda av lagar, traditioner, regler och överenskommelser (Svensson et 

al., 2008). 

Svensson et al. (2008) beskriver att socialarbetaren kan antingen finna sig i eller arbeta för 

att bredda handlingsutrymmet som lämnats av organisationen och att dilemman kan 

förekomma samt hanteras på olika sätt. De beskriver fyra olika strategier som kan ses som 

förhållningssätt där man som anställd “har möjlighet att vara lojal, vissla, väcka eller 

obstruera” (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s. 26). En av dessa fyra är att 

socialarbetaren utan att gå in i diskussion kan följa de riktlinjer som finns i organisationen. Ett 

annat alternativ är att arbeta för en utökning av handlingsutrymmet genom att lyfta 

problematiken med chefer och andra inom organisationen. Man kan också försöka med stöd 

av sin professionalitet utöka handlingsutrymmet och genom opinionsbildning väcka debatt om 

problematiken. Det sista sättet är att utan att påpeka problemet hitta på en egen lösning vid 

sidan av de befintliga reglerna, med detta menas att socialarbetaren inte påtalar problematiken 

för andra i verksamheten utan hittar egna lösningar istället. Författarna påtalar dock att flera 

av strategierna kan komma att användas samtidigt. De förklarar att socialarbetaren på så vis 

får ett ansvar och måste ta ställning i sitt handlingsutrymme vilket även påkallar en 

medvetenhet om sina handlingar. Socialarbetaren har regler den måste följa men författarna 

påpekar att dessa är inget de måste försvara eller godta. Dock kan reglerna komma att behöva 

förklaras (Svensson et al., 2008). 

Förutom regler inom organisationen påverkas handlingsutrymmet också av allmänhetens 

uppfattningar om socialt arbete där de påverkas i både politiska beslut men även i individuella 

ärenden. Debatter i media kan även ha inflytande på socialarbetaren då de kan tvivla och bli 

osäkra på sina bedömningar. Speciellt då media tar upp ärenden som fått oönskade resultat 

och debatterar om detta vilket bidrar till att många insatser eventuellt inte blir möjliga 

(Svensson et al., 2008). Författarna påpekar att mycket kunskap kan ge en större makt och att 

kunskapen man besitter kan underlätta ens handlingsutrymme. Alltså desto mer kunskap, 

desto mer handlingsutrymme på så vis att handlingsutrymmet ökar genom kunskap för att 

man kan ha bättre koll på vad man kan göra och inte göra. 

Johansson (2011) pratar istället om gräsrotsbyråkrater, likt Lipsky. Johansson (2011) skriver 

att gräsrotsbyråkrater arbetar på en arbetsplats där det finns en hierarkisk ordning och att de 

som arbetat med klienterna tillhör de lägre skikten. Johansson (2011) uppger att det som 

definierar gräsrotsbyråkratens handlingsfrihet är att det inte får se ut hur som helst. 

Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme ska inte bara innefatta ett visst manöverutrymme utan 

det ska även finnas en möjlighet att göra egna bedömningar i både arbetsinsatsernas 

utformning och att se till klientens behov och krav. Johansson (2011) påtalar att 

gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme är väldigt långt ifrån absolut men påvisar att de 

måste ha ett visst handlingsutrymme delegerat till sig. Detta eftersom att gräsrotsbyråkrater 

ofta kan stöta på situationer i arbetet som är svåra att föra samman med lagar och regler. 

Johansson (2011) beskriver att gräsrotsbyråkrater är beroende av klienter. Dels måste 

klienter använda de tjänster som erbjuds för att arbetet ska vara berättigat och dels är klientens 

egenskaper innehållet i byråkratens vardag. Detta gör klienten till konsument men klienten ger 

också förutsättningar till de åtgärder som gräsrotsbyråkrater arbetar med. Relationen mellan 

gräsrotsbyråkraten och klienten bestäms till stor del av organisationen som gräsrotsbyråkraten 

arbetar i. Byråkraten har två olika krav på sig, de ena från klienten som ser sin situation ur 
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egen synvinkel och vill ha service utifrån vad klienten själv anser att omständigheterna 

kräver. Det andra kravet kommer från organisationen med en förutsättning om att klienterna 

inte ska behandlas som individer. Organisationen är den som bestämmer över ramarna för 

gräsrotsbyråkratens handlande och byråkraten måste anpassa personen till organisationen, en 

klient. 

 

4.4 Ramlag 

Den ledande lagen inom socialtjänsten är SoL som även definieras som en ramlag. Med 

ramlag menas att man vill försöka undvika detaljstyrning och istället bidra till en flexibilitet 

och målinriktade ramregler. Förutsättningen för en ramlag är att den ska fyllas ut med regler 

med hjälp av de myndigheter som har fått bemyndigande av regeringen. Något som blir 

problematiskt är att riksdagen och regeringen får det svårare att kontrollera hur stor 

regelmängd lagen ger upphov till (Lind, 2014). 

I SoL saknas detaljer och lagen omfattas istället av övergripande beskrivningar av mål som 

ska uppnås i förhållande till medborgarna (Stranz, 2007). Hur målen ska uppnås står inte i 

lagen vilket bidrar till att det finns en stor frihet angående hur man ska uppfylla dessa. Arbetar 

man i förhållande till SoL ska man fatta beslut målrationellt, det innebär att man ska tolka 

ramlagen på ett sätt som gör det möjligt att uppnå de mål som finns angivna. På detta sätt får 

socialtjänsten en stor flexibilitet angående att själva välja insatser och åtgärder utifrån de 

angivna målen. Genom stor flexibilitet kan socialarbetare göra individuell behovsprövning 

vilket dock kan leda till olika bedömningar beroende på vilken kommun klienten befinner sig 

i (Montoya, 2014). 

Regleringen av exempelvis socialbidrag är inte bara inbunden till den faktiska lagtexten. Vid 

utformningen av lokala regler i kommunen är det upp till varje kommun att själv besluta om 

och i vilken omfattning nationella regler ska eller inte ska tillämpas. Utformningen av dessa 

nationella och lokala regelverk har sin utgångspunkt i föreskrifter med högre status 

exempelvis förarbeten, lagstiftning och rättspraxis (Stranz, 2007). 

När SoL tillkom bildades en socialtjänstreform för att samla de tidigare lagarna, vård av 

barn, missbrukare och vara behjälplig med ekonomiskt stöd, till en gemensam lag. Detta 

innebär att alla handläggare ska arbeta under samma lag och ha samma målsättningar och 

utgångspunkter för de individer handläggarna möter (Montoya, 2014). 

 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 

människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt 

aktiva deltagande i samhällslivet. (1 kap 1§ Socialtjänstlag 2001:456) 

 

Denna paragraf innefattar de övergripande målen inom socialtjänsten (Montoya, 2014). 

Socialtjänstens mål ska även bygga verksamheten på respekt för människors 

självbestämmanderätt och integritet. I andra paragrafer i SoL formulerar man målen mer 

detaljerat beroende på vilken grupp den berör. Detta rör grupper som anses vara 

socialtjänstens ansvar, exempelvis missbrukare. Socialtjänsten har som uppdrag att arbeta på 

individ- grupp- och samhällsnivå för att hjälpa individer, särskilda grupper samt motverka och 

förebygga samhällsproblem. Beslut och bedömning ska också sammankopplas med den 

målsättning som finns angiven för socialtjänsten (Montoya, 2014). 
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Montoya (2014) skriver om utgångspunkter som ska vara riktlinjer i delar av 

beslutsprocessen. Utgångspunkterna är ett tolkningsverktyg som kan gälla mer eller mindre 

beroende på situationen och används i tillämpningen av andra regler. Utgångspunkterna består 

av fem olika förhållningssätt. En utgångspunkt är helhetssyn som innebär att beakta hela 

människan i deras miljö och behov. Genom att bara se en faktor som påverkar individen kan 

det bidra till att man inte uppnår en lösning på problematiken, genom att istället ha en 

helhetsbild kan man lättare förstå komplexiteten i människors sociala problematik och hitta en 

bättre lösning.  

Den andra utgångspunkten är tilltro till människans egna förmåga vilket innebär att 

socialtjänsten ska hjälpa individer till självhjälp istället för att styra deras liv. Socialtjänsten 

vill med denna tilltro vara en service och hjälpfunktion till människor som ska bidra till deras 

självbestämmande (Montoya, 2014).  

Normalisering är den tredje utgångspunkten som syftar till att alla människor har rätten att 

leva så snarlikt andra som möjligt oavsett behov av stöd. Socialtjänsten ska sträva efter att 

uppnå möjligheten till normalisering genom att hitta lösningar på problematiken (Montoya, 

2014).  

Den fjärde utgångspunkten är frivillighet och självbestämmande, med denna utgångspunkt 

menas att man litar på människors egna förmåga att söka hjälp och att de vet vad de behöver. 

Socialtjänsten ska på så vis erbjuda stöd och hjälp men kan inte tvinga människor till att söka 

hjälp enligt SoL (Montoya, 2014).  

Samverkan är den sista utgångspunkten. Denna består av att socialtjänsten ska samverka 

med andra verksamheter och myndigheter för att undvika att individer “hamnar mellan 

stolarna” (Montoya, 2014, s.60) och för att hjälpa till att skapa en tydligare helhetssyn. Vid 

vissa typer av ärenden finns det regler om hur samverkan ska gå till. Ett exempel på detta är 

när en individ har insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska det, med 

individens samtycke, upprättas en individuell plan mellan dessa verksamheter.  

Socialnämnden har vissa uppdrag och ansvar som måste uppfyllas gentemot invånarna och 

måste tillgodose alla behov i kommunen. Detta gör nämnden genom olika verksamheter, vilka 

verksamheter som finns och deras uppbyggnad kan se olika ut i olika kommuner. 

Verksamheter som bör finnas i kommunen kan till exempel vara socialjour, hemtjänst och 

rådgivningsbyrå men det finns inget krav på att dessa måste finnas. Socialnämnden har 

däremot enligt 3 kap. 1 § SoL vissa uppgifter som ska bedrivas (Montoya, 2014). 

Socialtjänsten ska till exempel alltid inleda en utredning när en ansökan eller anmälan har 

inkommit till socialtjänsten (Socialtjänsten 2001:453).  

 

4.5 Tvångslagar 

Verksamheter förhåller sig även till så kallade tvångslagar. Dessa är Lagen om särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU, och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. 

Tvångslagarna finns till för att tillämpas när klienten inte vill och kriterierna är uppfyllda för 

att vårda klienten under tvång. Något att tillägga är att det på kommunens ansvar finns bara 

tvångslagar för barn och unga och vuxna missbrukare (Montoya, 2014). 

LVM har som utgångspunkt att hjälpa vuxna med missbruk. Vad man definierar som 

missbruk enligt denna lag är missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel men 

även missbruk av exempelvis shopping. Lagen ska motivera den vuxna till att sedan gå vidare 
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på en frivillig behandling enligt SoL. För att det ska bli aktuellt med tvångsvård enligt LVM 

måste kriterierna i 3§ vara uppfyllda (Alfvengren, 2014). Enligt författaren faller personer 

med missbruksproblem både under kommunen och landstingets ansvar. En risk med detta är 

att personerna kan falla mellan stolarna och man har försökt att förhindra detta genom 

nationella riktlinjer från Socialstyrelsen. Det har dock inte förtydligats vem av kommunen och 

landstinget som har ansvaret för olika målgrupper och insatser. (Alfvengren, 2014). 

För att det ska bli tvångsåtgärder för ett barn krävs det att något av kriterierna enligt 2 § eller 

3 § i LVU är uppfyllda (Leviner & Eneroth, 2014). Enligt författarna har en eller två 

vårdnadshavare ansvarar för de personliga förhållandena och behov hos barnet enligt 6 kap. 

Föräldrabalken, FB. I ansvaret ingår också att vårdnadshavarna har rätt och skyldighet att 

svara i frågor som berör barnets angelägenheter och stöd samt insatser från socialtjänsten kan 

inte godkännas utan vårdnadshavarens samtycke (Leviner & Eneroth, 2014). 

Sommaren 2017 kommer det en uppdatering av LVU (SOU 2015:71). En ny reform ses som 

nödvändig då det har tillkommit mer kunskap om barn. I utredningen har det konstaterats att 

det finns förbättringsmöjligheter. En osäkerhet som finns är kvaliteten på insatserna och 

tryggheten samt stabiliteten för barn som placeras i familjehem. Det har framkommit att man 

har sett att lagen inte har uppfattats som likvärdig då den tolkas och används olika. I den nya 

uppdateringen ska man göra förtydliganden och kompletteringar. Ett annat förslag är att det 

ska bli en dubbelreglering mellan LVU och SoL, att vissa bestämmelser ska framgå både i 

LVU och SoL (SOU 2015:71).   

 

4.6 Delegation 

Bengtsson (2012) beskriver att en ramlag som inte styr detaljer bidrar till ett ökat 

handlingsutrymme hos förvaltningen och dess tjänstemän som delegerats uppdraget. 

Delegation betyder vanligtvis att beslutsbehörigheten överlämnas från politisk till 

administrativ nivå under en begränsad tid (Bengtsson, 2012; Socialstyrelsen, 2015). 

Tilldelningen av delegation sker oftast till en viss befattningskategori och inte till en specifik 

person om inget annat uppges (JO 1990/91 s. 358). 

Ett delegerat beslut som fattas av ett organ eller en person underställd nämnden betraktas 

som ett beslut fattat av nämnden. Regler som styr delegationen finns reglerade i 

kommunallagen, KL, och SoL. Beslut som omfattas av förberedande och verkställande 

åtgärder inom socialtjänsten omfattas inte av delegations reglerna i KL (Socialstyrelsen, 

2015). 

En nämnd kan ge delegation till utskott, ledamot, ersättare eller anställd i specifika ärenden 

eller i en specifik grupp av ärenden enligt 6 kap. 33§ KL. Dessa beslut ska enligt 6 kap 35 § 

KL anmälas till nämnden och det ska klart framgå vilken och till vem som beslutanderätten 

har delegerats, Delegation kan också återkallas i både specifika ärenden och grupper samt 

övertas av nämnden för att fatta beslut. Det regleras också i lagen vilka beslut och på vilket 

sätt som nämnden inte får delegera. Vilka beslut som tjänstemän inte får besluta om står 

exempelvis skrivet i 6 kap. 34 § KL som bland annat berör myndighetsutövning 

(Socialstyrelsen, 2015). 

I KL finns också kompletterande beslutanderätt reglerad i exempelvis 6 § LVU och 13 § 

LVM. I fall då inte nämndens beslut kan inväntas, exempelvis vid omedelbart 
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omhändertagande, har ordförande eller ledamot rätt att fatta beslut vilket då ska anmälas vid 

nämndens nästa sammanträde (Socialstyrelsen, 2015). 

 

4.7 Yrkesprofessionalism 

Många professionella har en stark koppling till yrkesprofessionalismen. Detta på grund av att 

många väljer vad de vill arbeta med innan de har valt vilken organisation de kommer arbete 

inom. Yrkesprofessionalism har under historien varit stark, tidigt i utvecklingen hade 

professionella en hög status på grund av att de ansågs ha expertkunskaper. Det bidrog till att 

deras logik togs i första hand när det kom till att styra verksamheter. Professionernas logik är 

en viktig del i yrkesprofessionalismen då man påtalar att det är personalens logik som styr 

verksamheterna (Liljegren och Parding, 2010). Yrkesprofessionalismen är alltså byggd av 

”professionernas logik och baseras på kollegialitet, kunskap, tillit från ledningsnivå samt 

baseras på professionell etik via yrkesförbunden” (Liljegren och Parding, 2010 s. 276). 

När man pratar om kollegialitet som styrningsverktyg menar man att de beslut som fattas i 

en organisation sker gemensamt där man har övervägt ståndpunkten. De resulterar i att 

professionella diskuterar gemensamt fram beslut och har därmed ett stort handlingsutrymme 

när det gäller att planera och följa upp arbeten. De medför att professionella via 

socialisationen lär sig vad de kan göra och inte kan göra i praktiken. Liljegren och Parding 

(2010) påtalar om en negativ punkt i kollegialiteten då lojaliteten mellan professionella blir 

stark vilket resulterar i att kollegorna måste hålla varandra om ryggen. Detta kan bidra till att 

skapa hinder mellan professionella och organisationen samt mellan klienter och 

professionella. 

En annan viktig sak som Liljegren och Parding (2010) nämner om yrkesprofessionalism är 

tillit och ansvar. För att professionella ska kunna ta ansvar krävs det att det finns ett visst 

handlingsutrymme och en tillit till att personalen kan sitt arbete och utför det på ett adekvat 

sätt. Liljegren och Parding (2010) definierar tillit på ett sätt där det innebär att i och med att 

professionella har en hög utbildning och får socialisation i yrket får de på så vis förtroende att 

utföra arbetet. De nämner även att det inte riktigt finns någon heltäckande insyn i arbetet. En 

part kan ha positiva förväntningar på att den professionella kommer att utföra arbetet på ett 

bra sätt vilket resulterar i att man överlåter uppgifter till denna. När det gäller ansvar menar 

Liljegren och Parding (2010) att den professionella har ett åtagande att utföra arbetet på ett 

bra och lämpligt sätt med hänsyn till de rutiner och regler som finns inom organisationen. 

Man förväntar sig att de professionella ska kunna göra detta utifrån den kunskap de fått 

genom utbildning och av socialisationen. Dock är det något som är väldigt svårt att 

kontrollera och därför har man satt upp ramar, regler, rutiner, hierarkier och yrkesetik. Dessa 

ramar och så vidare blir ett verktyg som ska kontrollera verksamheterna. Liljegren och 

Parding (2010) nämner dilemmat med detta då det är väldigt svårt att få insyn i arbetet vilket 

bidrar till att man förlitar sig på de professionella. Det kan resultera i ett dilemma för de 

professionella då de kan ställas inför svåra frågor och då förväntas att kunna lösa dessa då de 

kan vara under “motstridiga omständigheter” (Liljegren och Parding, 2010, s. 278). 

När det gäller kunskap inom yrkesprofessionalismen pratar om man tyst kunskap. Den 

kunskap som professionella har kommer främst från utbildningen men även socialisationen 

som sker i det praktiska arbetet. Liljegren och Parding (2010) påtalar att socialisationen 

nästan är den viktigaste fasen i kunskapsinhämtning. Nyexaminerade behöver kollegor för att 
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kunna lära sig om yrket och hur det ska utövas. Tyst kunskap innebär att man vet hur man ska 

hantera saker som sker i olika situationer på grund av tidigare erfarenheter men denna 

kunskap är väldigt svår att förvärva vidare. Detta för att kunskapen är ofta baserad på instinkt, 

vilket är tidigare erfarenheter som är baserade både på teoretisk och praktisk nivå. Tyst 

kunskap är alltså den information och kunskap som de professionella besitter. Problematiskt 

med tyst kunskap är att det är svårt för utomstående att förstå och för professionella att 

förklara vad deras handlingar är baserade på. Ett annat problem är att kunskapen oftast är 

personbunden vilket kan bidra till att kunskapen försvinner ifall den professionella lämnar 

arbetsplatsen, det kan bidra till att organisationen blir väldigt sårbar. 

 

4.8 Organisationsprofessionalism 

Organisationsprofessionalism baseras på ett byråkratisk ideal som idag har börjat likna den 

privata sektorn allt mer på grund av att det visat sig vara effektivt (Liljegren & Parding, 

2010).  

Organisationsprofessionalismen drivs av att beslut fattas på hierarkisk auktoritetsstruktur 

och bygger på den organisatoriska logiken. Den är baserad på regler och procedurer där 

utvärderingen genomförs regelmässigt. Mycket handlar om att man vill ha en byråkratisk 

kontroll över verksamheterna där regler och rutiner ska styra verksamheten. Liljegren och 

Parding (2010) påpekar problematiken med detta då arbetet kan bli väldigt trög speciellt i 

ovanliga och avancerade fall. Det kan bidra till att både klienter och professionella hamnar i 

kugghjul på grund av att organisationens regler och rutiner har företräde gentemot 

individuella önskemål. Liljegren och Parding (2010) pratar om governmentality, som de 

översätter till styrningsmentalitet. Detta innebär att man i modernt samhälle ska lära sig att 

kontrollera sig själv men även att lära sig att styras av andra. Detta verktyg fungerar när det 

gäller kontrollstrukturer inom internaliseringen. En kontrollstruktur kan vara att man gör en 

betydelse i begrepp som professionalitet och professionalism. Detta blir ett sätt att kontrollera 

de verksamma i organisationen då de uppfattar att det är professionellt att se till 

organisationens regler snarare än att se till klientens intresse. 

Organisationsprofessionalism baseras på ansvariggörandet för de yrkesverksamma. Liljegren 

och Parding (2010) pratar om när man gör uppföljning i dessa verksamheter handlar det 

mycket om att man vill mäta resultaten för att se om de mål man har inom verksamheten har 

uppnåtts. Genom utvärderings- och bedömningsinstrument blir de yrkesverksammas 

arbetsprocess väldigt genomlysande, deras arbete blir på så vis kontrollerat i efterhand då man 

vill se om de genomfört ett bra arbete. Liljegren och Parding (2010) diskuterar att 

professionella då kan bli tvungna att försvara och motivera de handlingar som utförts. 

I organisationsprofessionalismen talas det om att all kunskap ska kunna formuleras i ord 

eller siffror (Liljegren och Parding, 2010). Den kunskapsinhämtning man hämtar kommer 

främst från lagar och regler även om det egentligen handlar om att hjälpa klienten. Man 

fokuserar på administrativa- och organisationsstrukturen där man vill att den professionella 

ska kunna den byråkratiska strukturen. Liljegren och Parding (2010) problematiserar att det 

blir svårt från den professionellas perspektiv då de påverkar dem tidsmässigt och deras energi 

ägnas åt att relatera till dokumenterad kunskap. Det bidrar till att många professionella väljer 

att anpassa verksamheten på grund att det ska upplevas som rätt och värdefullt. 
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5.1 Metod 

I detta kapitel kommer vi att presentera de metoder och tillvägagångssätt vi använde oss av i 

denna studie. Intentionen var att få en större förståelse angående handlingsutrymmet enligt 

socialsekreterare. Den metodologiska ansatsen som används i undersökningen var kvalitativ. 

Bryman (2008) beskriver att kvalitativ metod används för att skapa en förståelse av sociala 

verkligheten genom informanternas egna tolkningar av olika miljöer. Vi valde denna ansats 

för att skapa en djupare förståelse för hur socialsekreterare beskriver och påverkas av 

handlingsutrymmet. 

 

5.2 Urval 

Målgruppen i undersökningen är socialsekreterare som arbetar vid IFO. Vi valde denna 

målgrupp då vår bild av gruppen var att de fattar olika och tuffa beslut. I arbetsuppgifterna 

ingår även att förhålla sig till lagen, ibland kan det krävas tvång och ibland inte. Lind och 

Montoya (2014) skriver om att socionomer oftast arbetar inom socialtjänsten eller har kontakt 

med socialtjänsten, vilket gjorde att vi tyckte att gruppen var intressant då socialtjänsten har 

många aspekter att ta hänsyn till. Vår bild av gruppen var att de skulle förhålla sig till lagar, 

olika politiska direktiv och människor de möter. 

Vi hade från början valt att studera IFO men gjorde en avgränsning till enheten barn och 

unga inom IFO. När vi försökte få tag på informanter från sex olika kommuner fick vi inget 

gensvar och valde därför att återgå till hela IFO samt utöka vårt geografiska område. Vi 

hittade en lista på internet över alla kommuner i Norrland. Utifrån denna lista valde vi att 

ringa ytterligare 11 kommuner. För att hitta informanterna valde vi ett bekvämlighetsurval då 

responsen vi fick från ansvariga för IFO var att socialsekreterarna har en hög arbetsbelastning. 

Ett bekvämlighetsurval kallas det när informanterna består av personer som vid tillfället för 

studien finns tillgängliga (Bryman, 2008). Det gjorde att vi fick intervjua socialsekreterare 

som var tillgängliga. Ett bekvämlighetsurval blev också relevant då studiens tid och 

omfattning var mycket begränsad. Studien skulle genomföras och resultatet skulle kunna 

presenteras inom tio veckor.  

För att komma i kontakt med informanterna kontaktade vi kundtjänsten i kommunerna, där 

vi sedan blev hänvisade till en ansvarig över IFO. Genom kontakt med dessa ansvariga 

skickades informationsbrevet, se bilaga 1, via e-post som skulle vidarebefordras till 

socialsekreterarna där de får information om undersökningen (Bryman, 2008). Därefter fick 

socialsekreterarna själva kontakta oss om de skulle vilja delta i en intervju. Utifrån de 17 

kommuner som blev kontaktade fick vi fem intervjuer från delvis olika kommuner och 

enheter. Alla informanterna var socionomer och hade arbetat som detta under olika lång tid 

samt hade olika yrkeslivserfarenheter. 

 

5.3 Bortfall 

Bryman (2008) beskriver att bortfall är när informanter väljer att hoppa av eller flyttar. Han 

pratar också om bortfall när det handlar om urvalstekniker, att bortfall kan ske när man inte 

hittar sina informanter. Detta var något som vi blev utsatta för då vi kontaktade många 

kommuner för att få informanter. Bryman (2008) pratar om att bortfall har ökat genom att 

personer inte vill delta i undersökningar. Det kan handla om vilka informanterna är, vilket 
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ämne som undersöks och hur mycket tid det kommer att krävas från informanten. Bryman 

(2008) diskuterar även att de personer som man inte får tag i kan skilja sig från de informanter 

man får tag i och påpekar att denna skillnad kan vara otroligt viktigt för svaren på 

frågeställningarna. Vi är medvetna om att de informanter som inte deltagit i vår undersökning 

kan ha en avsikt med detta men det kan också bero på arbetsbelastningen som uttryckts. För 

oss blev det också tydligt hur svårt det var att få tag på informanter då vi till en början inte 

fick någon respons, vad detta beror på kan vi inte veta fullt ut. 

 

5.4 Datainsamling 

Vår datainsamling genomfördes med kvalitativa intervjuer. Det finns olika typer av 

kvalitativa intervjuer och vi använde oss av semistrukturerade intervjuer. Bryman (2008) 

beskriver att denna intervjustruktur lämnar utrymme för informanterna att själva förklara vad 

de anser viktigt och hur de upplever sin verklighet. Man använder sig av olika teman som ska 

beröras i intervjun och informanten har på så vis stor frihet att själv utforma svaren. De teman 

man har och frågor man vill ställa bildar en intervjuguide, som ni kan se i bilaga 2. 

Enligt Bryman (2008) ska man innan insamlandet av data kolla på frågorna bland annat hur 

de är uppbyggda, förståelsen av frågorna, om några frågor ger samma svar, känsligheten på 

frågorna och ordens betydelse samt relevans (Bryman, 2008). Vi har tillsammans diskuterat 

frågorna utifrån deras betydelse och uppbyggnad för att säkerställa att intervjuerna svarar på 

våra frågeställningar. 

Under intervjun behöver frågorna inte komma i samma ordning och det kan ställas frågor 

som ej ingår i intervjuguiden (Bryman, 2008). Våra teman under intervjun var; respondentens 

bakgrund, handlingsutrymme, lagar/riktlinjer och klientens behov. Vi har istället för 

nyckelord valt att skriva ganska tydliga frågor under våra teman. Frågornas uppbyggnad har 

under intervjuerna ändrats på grund av samtalets logik och ämne. I intervjuerna bildades 

också nya frågor för att förtydliga och fördjupa svaren. Vår förhoppning med denna typ av 

intervju var att informanterna skulle ha en stor möjlighet att själva få uttrycka deras 

perspektiv på handlingsutrymmet. Denna möjlighet får informanterna genom att vi 

huvudsakligen använt oss av öppna frågor som inte styr deras svar. 

Genom att vi använde oss av intervjuer har det bidragit till att vi har kunnat förtydliga och 

utveckla både informanternas svar och om informanterna upplever något som otydligt. 

Intervjuerna har både utspelat sig ansikte mot ansikte och via telefon. Vi har spelat in 

intervjuerna för att kunna transkribera och analysera. Bryman (2008) påpekar att det positiva 

med telefonintervju är att informanten inte blir påverkad av exempelvis kön, ålder, etnicitet 

och “intervjuarens blotta närvaro” (Bryman, 2008, s. 209). Vilket kan påverka informanternas 

svar genom att de försöker svara på ett sätt som intervjuaren uppskattar. Bryman (2008) 

diskuterar även att telefonintervjuer kan bidra till att man kan spela in och göra en bedömning 

av kvalitén på intervjun genom att fokus hamnar på vad som sägs. Dock ska man vara vaksam 

vid användandet av detta tillvägagångssätt enligt Bryman (2008) då frågor gällande 

konfidentialitetskravet och informationsskydd kan väckas, mer om detta under etiska 

perspektiv. Han diskuterar även att en intervju inte bör vara längre än 20–25 minuter om den 

ska vara effektiv. Våra intervjuer var mellan 25–53 minuter. Vi var även medvetna om att 

genom telefonintervjuer kan vi inte se till informanternas kroppsspråk och de kan inte heller 

använda sig av visuella hjälpmedel för att förklara sin sak, något som även Bryman (2008) 
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påtalar. Dock var syftet inte med vår studie att studera informanternas kroppsspråk utan 

snarare vad de säger. 

Varje inspelad intervju transkriberades (Bryman, 2008). Under transkriberingen valde vi att 

fokusera på det som informanterna sa, vilket gjorde att vi inte tog med ord som mm och andra 

småljud i transkriberingen samt påpekades inte heller ifall någon tystnad uppstod i samtalet. 

När transkriberingen var klar skickades den till respektive informant som hade tre arbetsdagar 

på sig att komma med eventuella kommentarer ifall det skulle ha uppstått några oklarheter. 

 

5.5 Överförbarhet och tillförlitlighet 

En kvalitativ undersökning fokuserar på meningen eller betydelsen av den aspekt som man 

studerar. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att reliabilitet handlar om huruvida en studie 

går att genomföra igen vid en annan tidpunkt av en annan forskare. Bryman (2008) menar att 

reliabiliteten i kvalitativ forskning motsvara av pålitligheten och förklarar att genom att ge en 

tydlig bild av forskningsprocessen menar också att pålitligheten ökar. Vi har under hela 

processen dokumenterat hur vi gått tillväga och presenterat detta i studien. När vi skrev 

resultatet har vi försökt att vara väldigt objektiva genom att titta på vad informanterna sa och 

inte vad vi tror att dem menade.  

Kvale och Binkmann (2009) förklarar att validitet handlar om har studerat det som vi ville 

studera. Bryman (2008) beskriver dock att i kvalitativ forskning väljer man en annan 

betydelse av begreppet. I kvalitativ forskning beskriver man att intern validitet är att det finns 

en överensstämmelse mellan de teoretiska idéer som vi bildar och de som framkommit i 

intervjuerna. Den extern validitet innefattar att resultatet som framkommit kan komma att 

generaliseras till andra miljöer. Genom en fyllig redogörelse kan personen som läser resultatet 

själv bedöma hur resultatet kan appliceras i en annan miljö (Bryman, 2008). Thornberg och 

Fejes (2015) pratar om att resultatet kan bli till en nytta för de personer som läser resultatet 

och att de kan relatera studien till sitt liv och skapa sig en ökad förståelse för ämnet. I 

kvalitativ forskning nämner Bryman (2008) att den interna validiteten är av starkare karaktär 

på grund av att säkerställa samstämmigheten mellan observationer och begrepp. Den externa 

validiteten kan däremot vara mer problematisk eftersom man oftast använder sig av begränsat 

urval och genomför fallstudier.  

Genom att informanterna har fått granska transkriberingen av sin intervju och haft 

möjligheten att lämna kommentarer vid eventuella missförstånd anser vi att validiteten har 

förstärkts.  

Vi ser att det inom kvalitativ forskning kan vara problematiskt att generalisera resultatet till 

andra miljöer eftersom vi har haft ett begränsat urval som kanske inte representerar hela 

målgruppen. Vi tänker att genom att försöka ge en fyllig beskrivning av studiens resultat kan 

läsaren själv avgöra i vilken mån resultatet går att överföra till andra miljöer. Läsaren får 

möjligheten att själv avgöra om det går att generalisera resultatet till den miljö de befinner sig 

i.  

 

5.6 Analysmetod 

När transkriberingen var klar började vi att analysera dessa texter. Den metod vi valde att 

använda oss av var tematisk analys. Tematisk analys användas för att hitta olika teman och 

mönster i hela datamaterialet (Braun & Clarke, 2006; Bryman, 2008). När man använder sig 
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av tematisk analys handlar det om att man ska hitta subteman som bildar olika kärnteman 

(Bryman, 2008). Bryman (2008) tydliggör också att tematisk analys saknar distinkt 

uppsättning av procedurer men att det finns förslag som kan ge anvisningar om hur en början 

och organisering av sådan analys kan göras. När vi gjorde vår tematiska analys läste vi 

igenom texterna flertalet gånger för att bli bekant med materialet och hitta relevant 

information till studien. Vi markerade de som vi ansåg relevant och intressant i svaren. Vi 

markerade även likvärdig information för att hitta samband mellan intervjusvaren. Bryman 

(2008) påtalar att när man försöker finna teman bör man vara vaksam efter bland annat 

repetitioner som återkommer flera gånger i transkriberingen, ovanliga uttryck och deltagarnas 

sätt att uttrycka tankar i olika termer exempelvis med metaforer. När vi hade läst klart 

materialet kopierades den relevanta texten över till nya dokument. Den text vi fått fram 

började vi sortera för att kunna forma olika teman. När vi bildat olika teman började vi skapa 

så kallade subteman under varje tema. Detta innebär att informationen i varje tema delas in i 

ännu fler tema, subteman, som beskriver och sorterar temat ännu tydligare. Varje tema ska 

vara enhetlig och de olika temana ska vara skild från de andra temana (Braun & Clarke, 

2006). Bryman (2008) påpekar dock att information från en informant kan komma att hamna 

under flera subteman i samma tema. Efter att ha granskat våra subteman bildades nya teman 

av dessa då de beskrev mer än vad vi tidigare sett, det blev också lättare att göra temana skilda 

från varandra och mer enhetliga. Efter att ha utformat dessa teman och subteman skapades en 

benämning på varje tema för att påvisa vad de handlar om. 

 

5.7 Etiska perspektiv 

När svensk forskning bedrivs gäller bland annat etiska principer som informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Bryman 2008). 

Informationskravet innebär bland annat att informanterna ska få information om 

undersökningens syfte. Informanterna ska också veta om att deltagandet är frivilligt och deras 

rätt att hoppa av samt vilka moment som ingår i undersökningen (Bryman, 2008). Via de 

informationsbrev som skickades till den ansvarige på IFO fick informanterna ta del av 

studiens syfte och viktig information. För att säkerställa att informanterna fått ta del av 

informationsbrevet startade vi alla intervjuer med att fråga om de har tagit del av brevet och vi 

återgav också kort information som av oss ansågs vara extra viktig. Exempelvis återgavs 

information om att personen är anonym, kommer få granska transkriberingen och att de får 

svara på de frågor de vill. 

Samtyckeskravet innebär att informanterna själva bestämmer över sitt deltagande (Bryman, 

2008). Informanterna fick uppmaningen att själva ta kontakt med oss om de ville vara med på 

en intervju och med detta ansåg vi att de lämnat samtycke då de kontaktat oss för att boka 

intervjun. Vid intervjun upplyser vi även om att intervjun spelas in och att dem själva 

bestämmer vad de vill svara på. 

Studien ska även förhålla sig till konfidentialitetskravet, vilket enligt Bryman (2008) innebär 

att uppgifter som finns om informanterna ska hanteras med högsta konfidentialitet. Detta 

innebär att personuppgifter ska lagras så att oberättigade ej kan komma åt dem. Under 

konfidentialitetskravet ingår också aspekten informationsskydd som är till för att skydda 

informanterna från att information läcks. Informationsskydd handlar om hantering och lagring 

av information, att analyseringen sker utifrån syftet och att materialet inte behålls för länge 
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(Bryman, 2008). Författaren ger exempel på hur man kan gå tillväga för att skydda 

informanterna, bland annat genom att materialet förvaras på en säker plats och att namn inte 

används på inspelat material, transkriberingar eller annat material (Bryman, 2008). Materialet 

och personuppgifter som samlats in har hanterats med största möjliga konfidentialitet. Detta 

genom att vi har valt att inte använda namn på inspelningarna och i transkriberingen. 

Inspelningar har även raderas efter transkriberingen är klar och godkänd av informanterna 

samt att kontaktuppgifter har således också att tagits bort. 

Nyttjandekravet innebär att materialet som samlas in endast får användas i forskningens 

ändamål (Bryman 2008). Informanterna har fått information om vad materialet kommer att 

användas till och vilka som kommer ha tillgång till det. 

 

5.8 Egna reflektioner 

Vi ville från början studera handlingsutrymmet hos arbetstagare på IFO men valde att göra en 

avgränsning till personer som arbetade på enhet för barn och unga vid IFO. Efter att vi fick en 

låg respons från de tillfrågade utökade vi vår målgrupp igen till hela IFO. Vi anser att 

målgruppens förändring inte har påverkat vår undersökning då syftet i huvudsak har handlat 

om handlingsutrymmet. Vi avsåg inte heller att göra en jämförande studie och som vi ser det 

har därför enheten där informanterna arbetar på inte haft någon avgörande betydelse. 

Som tidigare nämnts fick vi kontakta många kommuner för att få fem intervjuer. Vi skulle 

kunnat använda oss av en annan datainsamlingsmetod. Däremot anser vi att det inte hade varit 

ett alternativ för oss att genomföra en kvantitativ studie och exempelvis skicka ut enkäter då 

vi ville ha mer detaljerade samt fylligare svar (Bryman, 2008). Vi kan inte heller säga att 

gensvaren hade varit högre om vi valt exempelvis enkäter. Genom att vi har försökt att få fler 

informanter med hjälp av att kontakta flera kommuner och utöka vår målgrupp anser vi att vi 

har gjort de förändringar som varit nödvändiga. Vi skulle kunnat kontakta ytterligare 

kommuner, dock anser vi att inom ramen för studiens tid och omfattning begränsade vår 

möjlighet att söka vidare efter fler informanter. Av 17 kommuner tänker vi att fem 

informanter är ett godtagbart urval då vi har försökt att få flera informanter genom att både 

öka det geografiska området men även målgruppen. 

I vår kunskapsöversikt och den teoretiska utgångspunkten har vi valt att använda referenser 

som vi ansett relevanta för ämnet. Vi vet att det finns många teorier som vi kunde använt oss 

av men valde dessa på grund av att utgångspunkten med studien är utifrån organisationen och 

handläggarna. I analysen försöker vi även se samband och olikheter mellan de teorier vi valde 

och de resultat vi fått fram för att se om resultatet kan förklaras med hjälp av teorierna eller 

om vi hittar ny information som inte går att förklaras utifrån dessa teorier. 

 

6.1 Resultat 

Under denna rubrik kommer vi att presentera det teman som kom fram genom våra intervjuer, 

dessa kretsar kring handlingsutrymmet som är vårt huvudsyfte för studien. I resultatet 

använder vi ord som part och parter, med detta menar vi vårdnadshavare som i ärenden 

rörande barn och unga är part i ärendet. Vi benämner alltså inte barnet eller den unga som part 

utan barnet benämns som barnet. När vi benämner klient menar vi både myndiga och 

omyndiga klienter alltså personer i alla åldrar. När vi syftar till en person över 18 år benämns 
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den som myndig klient. I intervjuerna använder informanterna benämningen förälder, vår 

tolkning av vad de menar är vårdnadshavare.   

 

6.2 Definition 

I intervjusvaren framkom det att informanterna har olika definitioner på handlingsutrymme. 

“Hur man definierar handlingsutrymme, men för mig så är det ganska mycket olika. Det beror 

ju på, de är ju olika och beror på vad inom i mina arbetsuppgifter jag väljer att beskriva 

handlingsutrymme” (Informant 1). Informanterna var överens om att handlingsutrymmet för 

dem är när de vet vad de ska göra, alltså har tydliga ramar och att de kan styra utförandet av 

sina arbetsuppgifter. De ville ha möjlighet att själva kunna bestämma över hur arbetet ska 

läggas upp men även hur tiden ska disponeras. En informant sa att man genom frihet i arbetet 

ska kunna vara tillfredsställd med utförandet av sina arbetsuppgifter. En annan informant 

pratade om att kunna bestämma vad som är rätt för barnet och möjligheten att göra egna 

bedömningar. 

 

6.3 Tid och resurser 

Informanterna berättade att deras handlingsutrymme påverkas av tid och resurser. Det 

framkom att utbud har en stor inverkan, de menade då att dem genom ett stort utbud av 

insatser i kommunen som öppenvårdsinsatser och familjehem ökar också handlingsutrymmet. 

Detta resulterade även i att rutiner i verksamheten blir lättare att följa. Informanter förklarade 

att ett litet utbud där de inte har möjlighet att välja insatser för att kunna hjälpa en klient 

utifrån deras behov bidrar det till ett minskat handlingsutrymme. De förklarade att de inte kan 

ge det stöd som klienten behöver på grund av att det inte finns tillräckligt med utbud eller 

resurser. En informant påtalade att ekonomiska resurser påverkar vad man kan göra, de 

begränsar till exempel möjligheten att resa och träffa klienter som är placerade långt bort, 

vilket de påtalade begränsar deras handlingsutrymme. Dock påtalade informanten att 

handlingsutrymmet begränsas beroende på vilken enhet man arbetade på och vad kommunen 

väljer att lägga pengar på. Personen sa att begränsningarna ibland inte känns genomtänkta och 

att de mål som finns i kommunen inte kan uppnås med de arbetsuppgifter eller den 

arbetsbörda de har. 

Informanterna beskrev också att tid var något som påverkar handlingsutrymmet, de sa att det 

är viktigt att man har den tid som krävs för att genomföra sina arbetsuppgifter. Det framkom 

att en informant har begränsat med tid vilket gör att personen inte alltid hinner med sina 

arbetsuppgifter. Detta påverkar informanten till följd av att prioriteringar måste göras och att 

klienten inte alltid prioriteras först utan istället prioriteras administrativt arbete. 

 

6.4 Parter 

Det framkom i intervjuerna att klienten kan påverka handlingsutrymmet. En informant 

berättade att när en klient som är myndig eller en part i ärendet samarbetar och samtycker i 

utredningsförfarandet går arbetet som på räls. När informanten gör en bedömning och 

myndiga klienten eller parten samtycker till den föreslagna insatsen blir arbetet 

oproblematiskt. Informanterna pratade mycket om att när en part eller myndig klient 

samtycker blir insatsen enligt SoL, alltså på frivillig grund. Ett exempel som en informant 

beskrev var att när en matchning mellan ett familjehem och ett barn inte har gått särskilt bra är 
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det inte ovanligt att föräldern till barnet vill att barnet flyttar hem igen och får därmed hitta 

annat stöd till familjen. Informanterna berättade även att föräldrarna till barnet eller myndig 

klient kan begränsa handlingsutrymmet när de väljer att inte samarbeta De beskrev att myndig 

klient eller en klient som snart blir myndig kan säga nej till en bedömning av fortsatt vård och 

kan dra tillbaka sitt samtycke för en eventuell ny placering. Vården avslutas då om det inte 

finns kriterier för tvångsvård. Informanterna beskrev att detta blir problematiskt då de inte kan 

hjälpa klienten fast att ett behov kan finnas. De förklarade att de står tydligt i lagen när 

samtycke krävs. Informanterna pratade om att föräldrarna och familjehemmen kan påverka 

arbetet genom att de inte samtycker eller tar tillbaka sitt samtycke. Ett exempel som en 

informant berättade om var att när man ska göra en vårdnadsöverflytt för ett barn och 

familjehemmet säger nej gör detta att det inte blir en vårdnadsöverflytt och handläggaren får 

fortsätta att arbeta med barnet. I intervjuerna beskrevs också att det är barnets behov som ska 

styra. En av informanterna nämnde att det sker en växelverkan i utrymmet mellan 

professionell och en myndig klient. Med växelverkan menade informanten att vad man kan 

och vill göra inte alltid stämmer överens med vad myndiga klienten har för begäran. Ibland 

kan man hjälpa och följa klientens önskan, men ibland går det inte och då får man ge ett 

avslag 

 

6.5 Handläggare 

Enligt informanterna kan de genom sitt handlingsutrymme påverka sitt arbete, exempelvis att 

de själva kan välja vilken metod de vill använda och skapa kreativa lösningar som kan 

individanpassas. Ett stort handlingsutrymme i vardagen att arbeta utifrån kunde även innebära 

att de själva får ta beslut om vilka man ska åka och hälsa på. En informant berättade att; 

 

Jag känner ju att om man kan påverka sitt arbete genom att ha ett 

handlingsutrymme då blir det som att man får ett större intresse i jobbet, tror 

jag. Man får som en större känsla av påverkansmöjligheter och att man styr. 

(Informant 4) 

 

Informanterna beskrev att de kan välja hur de förhåller sig till myndiga klienters och parters 

vilja genom att stödja deras önskan eller ge ett avslag på grund av exempelvis insatsen inte 

anses lämplig. Informanterna pratade om att de försöker ha en dialog med de som är part för 

att skapa ett samarbete med dem. De försöker också få föräldrar delaktiga genom att de till 

exempel får beskriva vad för familjehem de vill ha. Ett bra samarbete med parterna beskrevs 

som ett handlingsutrymme som bygger på samverkan och samförstånd.  

En annan informant beskrev dock att om parterna i ärendet inte går med på deras idé finns 

det ärenden där man använder “medeltvång” eller “samtyckt under tvång” (Informant 5). 

Informanten beskrev också att om ett barn har varit placerat frivilligt under en längre tid kan 

handläggarens bedömning få en större betydelse om föräldrarna vill att barnet flyttar hem igen 

och att detta beror på att det inte alltid är det bästa för barnet att flytta hem när barnet har 

knutit an till familjehemmet. 

Informanterna beskrev att handläggaren själv kan påverka handlingsutrymmet. De menade 

att de aldrig kan få en 100 % objektiv bedömning i ett ärende då alla handläggare är olika. En 

informant sa att de måste göra egna bedömningar utifrån situationen vilket kräver en stor 
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ödmjukhet för att inte göra godtyckliga bedömningar och kan man inte hantera detta utan blir 

väldigt subjektiv kan det begränsa handlingsutrymmet. Informanten beskrev att man behöver 

ha en stor öppenhet till sig själv och reflektera över de beslut man tar och dess grunder. 

Handlingsutrymme för informanten innebar att ha ett moraliskt ansvar, disciplin och att se 

sina egna begränsningar samt se när man behöver be om hjälp från andra. Informanten 

beskrev att är man en person som driver på och agerar när man inte vet sina gränser kan detta 

bli tokigt, för att ett för stort handlingsutrymme bidrar till att man inte vet hur man ska hantera 

det och bildar osäkerhet. 

Informanterna sa att de själva motiverar fram förslag till beslut. Det kan exempelvis handla 

om lämpligheten i ett familjehem. Handläggaren gör då en bedömning och tittar på hur de har 

hanterat tidigare problem och hur det ser ut idag. Nämnden kan då ställa frågor vid oklarheter 

och handläggaren får då ge en tydligare förklaring.  

Informanten beskrev att handlingsutrymmet i sig inte är problematiskt utan det handlar om 

hur man hanterar det. Informanterna beskrev att det krävs ett ansvar från handläggarens sida, 

att de ska ha kunskap om de ramar som finns i verksamheten och vad dessa innebär. De 

beskrev att med tiden får man mer erfarenhet och att man ibland kan vända sig till någon som 

har arbetat längre. Annat stöd som de kan få i ett ärende är exempelvis rättsfall och förarbeten 

som upplevs vara väldigt krävande. En informant beskrev även att de får kunskap genom 

utbildning och handledning där man kan utvecklas mycket som professionell. Informanten 

berättade att i början av sin yrkeskarriär var det svårt att veta vad man kunde göra inom 

ramarna för lagen och drogs mycket mellan den myndiga klientens vilja och lagen. Personen 

berättade att hen idag tycker att det mesta av den myndiga klientens behov ändå kan täckas 

upp av lagen. Informanten förklarade att det den myndiga klienten egentligen behöver inte 

alltid är samma sak som vad den säger. En annan informant beskrev att;   

 

…om man inte har erfarenheter av rutiner och kanske inte är en person som 

törs agera så mycket då kan brist på handlingsutrymmet innebära att man inte 

törs helt enkelt agera som man skulle vilja göra. Man måste förankra hela tiden 

och gå bak det blir ju kvävande och hämmande. (Informant 4) 

 

Informanten beskrev också att om man istället är en person som driver på kan man “slå i 

taket” och känna att man skulle behöva ett större utrymme (Informant 4). Dock påtalades att 

ett för stort handlingsutrymme skulle kunna bidra till att handläggare “kör efter egen näsa” 

vilket inte ansåg vara något positivt (Informant 4). 

Informanterna framställde att de ofta upplever att förväntningarna är högre än utrymmet för 

vad de kan göra. En informant förklarade att de ställs höga krav på dem som de inte hinner 

göra och de kan ibland känna att man ska vara en “övermänniska” för att man ska räcka till 

och hinna med (Informant 5). En annan person förklarade att; 

 

…om man ritar upp en cirkel på ett papper och så ritar man upp en fyrkant runt 

det så är det cirkeln i mitten är det som man skulle kunna kalla mina mål och 

mina förutsättningar och det jag vill göra. Fyrkanten runt om det är liksom det 

som förväntas av en. Så det ganska, nästan alltid mer än vad man kan göra som 
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förväntas av en. Där kan man väl känna att man blir begränsad så att säga att 

man inte riktigt kan göra allt man vill. (Informant 2) 

 

6.6 Chef 

Informanterna påpekade att beroende på vad man har för chef har en stor inverkan på hur stort 

handlingsutrymme informanterna har. De beskrev att det finns chefer som kan vara väldigt 

begränsande och andra som kan vara väldigt fria. Informanterna förklarade att en chef som 

går in och detaljstyr alldeles för mycket i deras arbete och använder handlingsutrymmet som 

en kontrollfunktion inte är något som fungerar. De beskrev att chefen kan begränsa utrymmet 

genom att de får svårt att utföra sitt arbete och att arbetet då blir väldigt trögt samt ineffektivt. 

De betonade att det egentligen handlar om hur handlingsutrymmet används. En informant 

beskrev också att handlingsutrymmet påverkas inte bara av en chef utan av hela 

ledningsgruppen som består av flera chefer för olika enheter i verksamheten. Detta på grund 

av att ledningsgruppen kan ha svårt att enas vilket påverkar handlingsutrymmet då man kan 

vara beroende av andra enheter. 

Begränsningar från chefen kan enligt en annan informant leda till frustration då chefen och 

arbetstagaren tycker olika i ett ärende. Chefen har huvudansvaret för personalen och chefens 

bedömning beskrevs vara den som har sista ordet som gör att informanten får förhålla sig till 

denna bedömning. Informanten berättade att det under dessa situationer samtidigt kan vara 

skönt då chefen har ansvaret men beskrev även att det är viktigt att chefen backar upp i sådana 

situationer. I majoriteten av intervjusvaren uttrycktes det att informanterna har en bra chef 

som litar på dem och som ger dem mandat samt förtroende för att utföra sitt arbete. En 

informant berättade att deras chef tycker att de ska göra egna bedömningar och fatta egna 

beslut samt att det är okej om det blir fel vilket informanten tyckte var en bra inställning. De 

beskrev att genom detta får de en tankefrihet och möjlighet att utforma sina egna 

arbetsuppgifter, de beskrev att de får en möjlighet att välja vilka metoder de vill använda samt 

möjlighet att skapa speciella lösningar. 

Många informanter beskrev att en bra chef ger möjligheten att göra egna bedömningar och 

som visar stöttning när man tar egna beslut. Informanterna beskrev att de fick 

handlingsutrymme av chefen genom att de får frihet som ger dem möjlighet att vara kreativa 

och anpassa arbetet efter klientens behov och situation. En informant sa också att de har en 

chef som litar på dem och att de har frihet under ansvar men att det alltid finns möjlighet att 

prata med chefen om de beslut man fattar eller om man behöver stöd i ett ärende. Personen sa 

att det också är viktigt att man förstår varför man inte kan fatta vissa beslut utan att förankra 

det med sin närmsta chef. 

 

6.7 Nämnd och delegation 

Informanterna beskrev att det på varje arbetsplats finns någon form av delegationsordning. De 

sa att vissa beslut fattas av nämnden och vilka beslut som informanterna själva får fatta 

bestäms i delegationsordningen, exempelvis får de själva fatta beslut om tillfälliga placeringar 

och jourplaceringar. Något som de beskrev var att de däremot inte får fatta beslut om 

stadigvarande familjehemsplacering utan dessa beslut fattas av nämnden. 

Informanterna tyckte att de har ett mycket bra samarbete med politikerna och de känner att 

nämnden litar på dem. De beskrev att nämnden oftast fattar de beslut som handläggaren har 
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rekommenderat. Informanterna beskrev att det krävs mycket oklarheter i bedömningen innan 

nämnden börjar ifrågasätta och handläggaren får då motivera och förtydliga sin bedömning. 

Dock framkom det även att nämnden kan fatta ett annat beslut än vad handläggaren 

rekommenderat och att nämnden inte alltid ger handläggaren någon motivering till varför. 

Informanterna upplevde att deras handlingsutrymme i ärenden inte direkt blir påverkade av 

politiska beslut. De förklarade att viljeyttringar från politikerna kan styra verksamheten men 

de påtalade även att den individuella bedömningen i ett ärende alltid går först. En informant 

beskrev att politiska beslut på nationell nivå kan påverka enskilda arbetstagare då deras 

arbetsuppgifter inom en enhet kan förändras. Dock påtalade informanterna att de blir oftast 

mer påverkade i enskilda ärenden. En annan sak som informanterna ansåg sig bli påverkade 

av är delegationsordningen då de i vissa fall måste förankra till nämnden innan ett beslut ska 

fattas. Informanterna beskrev att detta påverkar dem genom att processen tar tid och de kan 

själva inte fatta snabba beslut. De beskrev att det är många steg innan ett beslut blir fattat och 

att man måste anpassa sig efter om chefen är på plats eller när nämndens nästa möte är. En 

informant förklarade att det är i sådana situationer man känner av hierarkin och annan 

informant upplevde att det kan bli svårt att hjälpa en klient då det måste förankras med andra 

och att det kan ta tid. En förklaring från en informant var också att när delegationen är för 

snäv bidrar de till att det blir för byråkratiskt vilket personen påtalar som en nackdel. 

Personen gav förslag om att delegationen ska göras om så att de får mer beslutanderätt. 

Informanten beskrev att detta inte skulle påverka resultatet utan att det skulle vara samma 

resultat men inte bli en fördröjning. Informanterna påtalade dock att delegationen är viktig för 

både dem själva och för klienten då det genom delegationen bildas en rättssäkerhet eftersom 

att utredningen blir granskad av nämnden. De beskrev även att delegationen bidrar till att man 

inte heller står själv bakom beslutet. Informanterna beskrev att detta kan innebära att man inte 

missat något i utredningen eller att man upptäcker nya infallsvinklar och då kan man undvika 

misstag men också fördela ansvaret. En informant beskrev att en fri delegation inte skulle 

fungera och det är inget personen själv skulle vilja ha. 

 

6.8 Rutiner och riktlinjer 

I alla intervjuerna talade de om riktlinjer och rutiner. Informanterna beskrev att det finns vissa 

bestämmelser som de måste förhålla sig till. De betonade att det finns en rak linje för hur man 

tänker men de sa också att de på många sätt är fria i sitt arbete. Informanten sa att genom sitt 

handlingsutrymme får man möjligheten att hjälpa en klient, till exempel genom dynamiska 

insatser där man får möjlighet att göra egna bedömningar när det gäller klientens behov. En 

annan informant förklarade att genom fria riktlinjer kan man tänka olika och behöver inte bli 

“för fyrkantiga” i sitt arbete (Informant 5). 

Tydlighet i riktlinjer och rutiner bidrog enligt informanterna till att man vet vad man ska 

göra och vad man inte ska göra. De förklarade att genom tydliga avgränsningar i riktlinjerna 

kan de förhålla sig till sina arbetsuppgifter men de kan också sätta gränser för klienten. 

Informanterna sa också att detaljstyrning är ingenting de strävar efter men de vill att det ska 

finnas tydliga riktlinjer där de vet hur de ska arbeta med olika ärendetyper för att inte gå 

utanför sin profession. Informanterna beskrev att detta inte enbart är för deras egen skull utan 

även för klienten. “Jag tänker handlingsutrymmet, om de är väl definierat på din arbetsplats så 

är det ju till för att underlätta för dig att utföra dina arbetsuppgifter” (Informant 1). 
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Informanterna ansåg att det bästa är att tydligt veta vad de ska arbeta med men även vart deras 

ansvar börjar och slutar för att inte behöva “... uppfinna hjulet på nytt” (Informant 1). De 

ansåg också att när man följer de rutiner som finns inom sitt handlingsutrymme blir arbetet 

oproblematiskt. En informant beskrev att genom tydliga riktlinjer kan man arbeta mer för 

klienten för att det står tydligt vad målen är och vad man ska jobba för. 

Vid samarbeten med andra verksamheter, exempelvis sjukvården och HVB-hem, beskrev 

informanter att det kan vara otydligt vem som ska göra vad. Det kan handla om att 

verksamheterna har olika arbetsrutiner. Det kunde enligt en annan informant också handla om 

att verksamheterna har ett stort avstånd mellan varandra och att kommunikationen är 

bristfällig vilket beskrevs kan försvåra och begränsa handlingsutrymmet. 

I intervjusvaren förekom det också att olika enheter inom samma verksamhet har olika 

rutiner. Detta påverkade handlingsutrymmet genom att man har olika syn på arbetsutförandet 

och måste på så vis anpassa sig till flera då man i genomförandet av sitt arbete är beroende av 

dessa. En informant beskrev att det kan vara svårt med gränsdragningen av vem som ska göra 

vad när två enheter arbetar med samma klient. Genom att ha samma riktlinjer ansåg 

informanterna att man kan sträva åt samma håll, man arbetar då tätare med varandra och har 

samma bild, förståelse och kunskap vilket de sa underlättar utförandet av arbetsuppgifter. 

 

6.9 Lagar 

Alla informanter sa att de förhåller sig till lagar och en av dem är SoL som de beskrev är en 

möjlighetslag. En informant redogjorde att lagen ger dem en möjlighet att se till individen och 

skapa individanpassade lösningar. En annan informant formulerade att de har ett visst ansvar 

utifrån lagstiftningen där de till exempel måste verka för barnets bästa och sträva efter att 

samarbeta med den myndiga klienten eller den som är part i ärendet. En annan informant 

förklarade att det inte står exakt i lagen hur ett visst problem ska hanteras. I en intervju 

berättade informanten att man måste ha något att luta sig mot för annars bildas osäkerhet och 

godtycke hos handläggaren. Personen förklarade att SoL är en ramlag där man inte får så 

mycket detaljer och styrning. 

Det framkom i intervjuerna att de också förhåller sig till tvångslagar, som beskrevs vara mer 

detaljstyrda lagar jämfört med SoL. En informant beskrev att det finns ingen självklarhet när 

man ska använda sig av tvångslagarna. I en annan intervju påtalades det att tvångslagen LVU 

är oproblematisk “för de gör ju att vi faktiskt kan ta över och bestämma när vi är tillräckligt 

oroliga för ett barn” (Informant 2). Informanterna beskrev att det alltid är förvaltningsrätten 

som fattar det slutgiltiga beslutet enligt LVU. Vissa informanter förklarade att det blir 

oproblematiskt för att de inte fattar beslutet enskilt och har lagen i ryggen samt känner en 

rättssäkerhet bakom beslutet. En informant uttryckte att “LVU är ju mycket mer detaljstyrd 

förstås men den täcker ju också in väldigt mycket, där man både kan begränsa umgänge och 

undanhålla vistelseort. De är ju samhället som tar över så att säga” (Informant 3). 

I en intervju beskrevs att ingen lag och inga beslut egentligen är oproblematiska, personen 

menade istället att detta kan påverka arbetet i mer eller mindre utsträckning. Personen 

påtalade dock att; 

 

…jobbar man på en myndighet har man ju vissa saker man måste förhålla sig 

till som är som man kan bli tokig på rent utsagt. Man kan känna, måste man 
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förhålla sig till det där och samtidigt vet man ju att det är ju lagstyrt och att 

lagen måste vi alltid förhålla oss till. (Informant 2) 

 

I vissa intervjusvar framkom det att lagen skapar ramar för hur de ska arbeta. Påverkan av 

lagen i arbetet upplevdes som både indirekt och direkt. Den indirekta påverkan var att det 

utspelar sig en parallell process med förändring i verksamheten och i politiken som arbetar 

med lagändringar, vilket upplevs ta lång tid. Den direkta påverkan var när det skedde en 

förändring i själva lagen.  

Vissa informanter beskrev att de uppnår rättssäkerhet eftersom de måste följa lagen och att 

det är lagen som ger dem ett handlingsutrymme. Personen beskrev att lagarna behövs för att 

det ska finnas ett system över hur de ska arbeta och för att det bildas en trygghet genom att 

kunna hänvisa till lagen. 

I en intervju förklarades det att socialtjänstens är lagstyrd vilket är svårt för omgivningen att 

förstå, exempelvis klient, part, skola och barn-och ungdomspsykiatrin. De förväntar sig till 

exempel att man ska göra mer än vad man har möjlighet och utrymme till att göra. 

Något som framkom i många intervjuer var att det finns en stor gråzon där barn far illa och 

de inte kan gå in med några åtgärder. De beskrev att barnen faller mellan stolarna då det 

saknas samtycke från parter i ärenden och att det inte det finns kriterier för ingripanden enligt 

LVU. De uppgav att de då begränsas att hjälpa barnet. En informant förklarade problematiken 

med detta då ett barns destruktiva beteende får fortsätta tills barnet faller under kriterier för 

tvångsvård. I en intervju påtalades dock att det är en balansgång på grund av att det inte alltid 

är det bästa för barnet att placeras. Detta för att det blir ett stort ingripande för barnet då 

familjen är viktig för barnet. Informanterna förklarade att det fanns även andra lagar, 

exempelvis FB, att hitta stöd i om föräldrarna inte samtycker. En informant beskrev även att 

en ny uppdatering av LVU ska ske då uppdateringen kommer inkluderar fler i till exempel 

paragraf 3 vilket minskar att barnen hamnar mellan stolarna, vilket beskrevs vara positivt.  

 

7.1 Analys  

I detta avsnitt kommer vi att presentera det som visat sig vara problematiskt med 

handlingsutrymmet vilket presenteras under följande rubriker; definitioner av 

handlingsutrymmet, tillämpning av lagen, gråzon mellan lagarna, påverkan av lagen, hierarki, 

kunskap, parter, olika typer av chefer, otydliga riktlinjer, förväntningar och resurser. Dessa 

sammanfattas till sist under rubriken slutsatser.  

 

7.2 Definitioner av handlingsutrymmet 

I intervjusvaren framkom det bland annat att informanterna har olika definitioner av 

handlingsutrymme. En informant berättade att handlingsutrymmet i sig inte är problematiskt 

utan att det handlar om hur man väljer att hantera det. Detta förklarar Svensson et al. (2008) 

kan bero på att hur socialarbetare väljer att använda sitt handlingsutrymme påverkas av deras 

värderingar och intressen. Vi tänker att definitionerna av handlingsutrymme kan vara olika på 

grund av att informanterna kan ha olika erfarenheter, viljor och arbetar på olika sätt. Detta kan 

även spegla hur informanterna väljer att hantera sitt handlingsutrymme eftersom de kan ha 

olika erfarenheter som bidrar till att de hanterar sitt handlingsutrymme olika. 
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7.3 Tillämpning av lagar 

När informanterna pratade om lagar har de beskrivit SoL som en ramlag och tvångslagarna, 

LVU och LVM, som mer detaljstyrda, även som Lind (2014) beskriver lagarna. I resultatet 

presenterades att SoL ger dem en möjlighet att göra mer individanpassade lösningar. Lind 

(2014) beskriver också att SoL är en lag som bildar stor flexibilitet och potential att göra 

individuella bedömningar. SoL beskrevs i intervjuerna som en lag där de har möjlighet att 

göra egna bedömningar men att det även finns vissa saker som de måste göra, till exempel att 

sträva efter samarbete med klienten. När det kommer till SoL anser vi att det är en lag som 

kan framhäva handläggarnas handlingsutrymme och de kan göra individanpassade lösningar 

men även göra egna bedömningar. SoL stjälper då inte handlingsutrymmet utan kan snarare 

ge handläggarna en möjlighet att kunna hjälpa klienter. Bengtsson (2012) beskriver även att 

handlingsutrymmet ökar när man har en lag som inte är allt för detaljstyrd, lagen ger som i 

exemplet ovan bara en viss styrning i arbetet. När det kommer till tvångslagarna beskrevs de i 

intervjuerna som mer detaljstyrda och mer komplicerade. De beskrev att de inte riktigt vet när 

man ska använda sig av tvångslagarna. De upplevde däremot en rättssäkerhet när de har lagen 

i ryggen och andra instanser är delaktiga i beslutsfattandet. I resultatet framkom det också att 

politiska beslut på nationell nivå inte påverkar informanternas arbete allt för mycket utan 

snarare i individuella ärenden. Ibland kan de däremot känna en indirekt påverkan av politiska 

beslut på nationell nivå då det sker en ändring i lagen. 

 

7.4 Gråzon mellan lagarna 

Något som informanterna påtalade som problematiskt med lagarna är parallellen mellan SoL 

och tvångslag. De uppgav att många klienter hamnar mellan stolarna och att det bildas en 

gråzon mellan dessa. Gråzonen bildas när ett samtycke inte finns från parter i ett ärende och 

det inte finns kriterier för tvångsvård. Problematiken som de beskrev är att barnet får fortsätta 

med sitt destruktiva beteende till det blir tillräckligt allvarligt för att falla under tvångsvård. 

Uppdateringen av LVU beskrevs i resultatet som något positivt då fler skulle inkluderas i 3 § 

och därmed minskas gråzonen. I utredningen för förslaget till en ny LVU har det presenterats 

att den nuvarande lagen tolkas och tillämpas olika samt att det finns en osäkerhet om kvalitén 

på insatserna (SOU 2015:71). Den nya uppdateringen kan enligt oss ses som något positivt då 

vi anser att den är avsedd att förbättra för både handläggare och barn. I intervjuerna framkom 

att det är en balansgång när man ska använda tvångsvård då de inte alltid är det bästa 

ingripandet för barnet. De beskrev att omhändertaganden speciellt för barn är ett stort 

ingripande. Detta är en mycket bra infallsvinkel då vi anser att vid omhändertagande kan det 

vara viktigt att tänka på vad omhändertagandet kan innebära för både barnet och familjen 

istället för att fokus hamnar på att man måste omhänderta. Vi ser också att det kan vara 

problematik med att inte kunna omhänderta ett barn om man verkligen ser ett behov fast det 

inte är tillräckligt för att tillämpa LVU. Den nya uppdateringen av lagen kan då minska den 

gråzonen och eventuellt hjälpa barn innan det är försent. Uppdateringen vill också förbättra 

och göra förtydliganden vilket kan minska osäkerheten hos informanterna när de ska använda 

sig av LVU (SOU 2015:71). 
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7.5 Påverkan av lagarna 

I resultatet framkom det att många informanter känner att de är påverkade av lagar och 

riktlinjer inom verksamheten. En informant upplevde att hen kan bli tokig på att man måste 

förhålla sig till vissa saker. Svensson et al. (2008) förklarar att det alltid tillämpas en 

möjlighet för tolkning och användning av utrymmet för socialarbetaren oavsett om 

socialarbetaren känner sig bunden till regler. I intervjusvaren framkom det även att 

informanterna har ett handlingsutrymme och att de genom detta kan påverka sitt arbete. I 

teorierna förklaras att handlingsutrymmet skapar utrymme för socialarbetaren att göra egna 

bedömningar och förhålla sig till klientens begäran samt hur de uttrycker sitt behov (Svensson 

et al., 2008). I resultatet förklarades att klientens behov inte alltid är desamma som klienten 

säger. En informant berättade även att de själva kan bestämma om de vill följa klientens vilja 

genom att stödja deras önskan. De beskrevs också i intervjuerna att de genom sitt 

handlingsutrymme kan de skapa kreativa lösningar som kan individanpassas. Vi tänker att 

oavsett om man känner sig bunden eller påverkad av riktlinjer och lagar som kan göra en 

tokig behöver dessa inte utesluta ett handlingsutrymme som även Svensson et al. (2008) 

påtalar. Informanterna kan välja hur de förhåller sig till klientens önskan och behov. Vi tänker 

att de som en informant förklarade med att klientens behov inte alltid är vad den säger kan ha 

att göra med det som författarna förklarar är hur de uttrycker sitt behov, vi anser att ett behov 

kan uttryckas på olika sätt och inte bara genom ord. Vi ser också att informanterna kan göra 

individuella bedömningar som kan bidra till ett handlingsutrymme där det finns möjlighet att 

hjälpa klienten. 

 

7.6 Hierarki 

Organisationsprofessionalismen drivs av en hierarkisk auktoritetsstruktur och bygger på den 

organisatoriska logiken som är baserad på regler och procedurer. I 

organisationsprofessionalismen vill man styra verksamheten med hjälp av regler och rutiner 

(Liljegren & Parding, 2010). I resultatet visade det sig att informanterna blir styrda av högre 

makter, både högre instanser och chefer, för de har en starkare röst. I intervjuerna framkom att 

problematiken med detta är då det blir en fördröjning i arbetet. Liljegren och Parding (2010) 

beskriver även en problematik med detta då det kan bidra till att de blir väldigt trögt i arbetet, 

särskilt i speciella och avancerade fall. Författarna beskriver att klienterna och professionella 

hamnar i ett kugghjul där organisationens regler hamnar före individuella önskemål. Något 

som dock framkom i vårt resultat var att individuella bedömningar inte kom efter riktlinjer 

utan snarare tvärtom. Detta anser vi är positiv då det i teorin säger sig vara annorlunda, dock 

ser vi att det kan bli en fördröjning i arbetet då ett ärende måste gå till flera olika instanser. 

Detta tillvägagångssätt är dock något som regleras i lagen och är något man måste följa 

(Socialstyrelsen, 2015). I resultatet framfördes ett förslag om att utöka delegationen till 

handläggarna. Informanten beskrev att resultatet i sig inte skulle förändras utan att det snarare 

skulle ta bort fördröjningen som är. Handlingsutrymmet skulle kunna utökas för handläggarna 

om de fick mer delegation dock funderar vi på om detta skulle vara bra eftersom att gå via 

flera instanser kan bidra till en större rättssäkerhet. Informanterna beskrev att delegationen är 

viktigt för dem men även för klienten. De upplevde att det bildas en rättssäkerhet när någon 

annan granskar ärendet. Genom att ha flera instanser inblandade som granskar ett ärende 

tänker vi kan bidra till att färre misstag infinner sig och att man kan få andra infallsvinklar. 
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Det negativa är dock fördröjningen som detta kan bidra till, då det kan blir en ganska lång 

process innan man får ett slutgiltigt beslut vilket kan vara en stor nackdel om ärendet är akut. 

En informant beskrev att det är här hierarkin känns som mest. Vi funderar på om det är här 

som professionella måste försvara och motivera sina handlingar som Liljegren och Parding 

(2010) diskuterar. Arbetet kan då bli kontrollerat genom att handläggaren måste motivera 

varför ett visst beslut ska fattas. Nämnden kunde enligt resultatet känna oklarheter i vissa fall 

och då får handläggaren komma och förtydliga motiveringen. Det visade sig att informanterna 

ändå känner att nämnden oftast följer deras rekommendation oavsett om de måste förtydliga 

eller inte. Tillit från ledningsnivå och professionernas kunskap är något som 

yrkesprofessionalismen är byggd på (Liljegren & Parding (2010).  

Vi anser att det kan finnas både organisations- och yrkesprofessionalism inom de 

verksamheter vi stött på. Verksamheterna är uppbyggda genom hierarki och handläggarna 

måste förankra sina beslut och idéer med högre instanser. Trots detta kan det vara 

professionen som indirekt får styra besluten och har en tillit från högre instanser eftersom de 

oftast följer det som handläggaren rekommenderar, att nämnden oftast följer handläggarnas 

beslut finner vi som något positivt. Vi anser att handläggaren kan ha en större inblick i 

klientens situation och oftast vet vad som är bäst för just den klienten. Liljegren och Parding 

(2010) beskriver att inom yrkesprofessionalismen är tillit och ansvar en mycket viktig del 

samt att det finns en tillförlitlighet till personalen att de kan utföra ett bra jobb vilket vi anser 

att nämnden i denna fråga kan ha. Nämnden litar på att handläggarna har gjort en bra 

bedömning och detta kan vara för att de har ett förtroende till att handläggarna kan utföra sitt 

arbete. 

 

7.7 Kunskap 

I intervjusvaren framkom det att i början av yrkeskarriären att det är svårt att veta vad man 

kan göra inom ramarna för lagen och att man då dras mycket mellan klientens vilja och lagen. 

Det framkom också att det med tiden upplevs som att de mesta av klientens behov täcks av 

lagen. En informant berättade också man får erfarenheter med tiden och att man ibland kan 

vända sig till någon som har arbetat längre i verksamheten. 

Svensson et al. (2008) förklarar att handlingsutrymmet kan underlättas när man har kunskap 

och de förtydligar även att genom kunskapen får man bättre översikt på vad man kan göra. 

Liljegren och Parding (2010) nämner tyst kunskap inom yrkesprofessionalismen som innebär 

att man genom tidigare erfarenheter vet hur man ska hantera olika situationer och att denna 

kunskap får man genom utbildning samt socialisation. Detta anser vi kan förklara det som 

informanterna berättade, att handläggaren får bättre koll på ramarna och vad de kan göra inom 

dessa. Socialisationen kan också göra gör det möjligt att få kunskap om organisationen och 

dess ramar med hjälp av kollegor. Liljegren och Parding (2010) säger även att ett problem 

med den tysta kunskapen är att den oftast är personbunden vilket gör att kunskapen kan 

försvinna om personen som besitter kunskapen lämnar arbetsplatsen. Vi ser att kunskap om 

hur situationer ska hanteras både enligt författarna och informanterna kan uppnås med tiden. 

Vi tänker oss att genom tyst kunskap kan bidra till att handläggaren får ett större 

handlingsutrymme. Detta för att handläggaren kan få bättre koll på hur ramarna är och genom 

tiden får erfarenheter att relatera till. Vi anser också att handläggaren kan ha en tyst kunskap 

gällande klienter då de kan haft klienten under en längre tid vilket kan påverka 
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rekommendationer till nämnden, som tidigare diskuterats. I intervjuerna konstaterades det att 

det är handläggarens ansvar att ha koll på de ramar som finns inom verksamheten. Svensson 

et al. (2008) menar också att om socialarbetare har bra kompetens kan det bidra till ett utökat 

handlingsutrymme och socialarbetaren kan genom detta påverka samt sätta sina egna gränser. 

Liljegren och Parding (2010) beskriver även en kunskap inom 

organisationsprofessionalismen som innebär att all kunskap ska kunna uttryckas i ord eller 

siffror. Kunskapsinhämtningen sker då framförallt från lagar och regler även om det 

egentligen handlar om att hjälpa klienten. Både författarna och informanterna påtalar att detta 

är väldigt krävande. Liljegren och Parding (2010) säger också att det blir svårt för den 

professionella när de måste fokuserar på att relatera till dokumenterad kunskap. Detta menar 

författarna bidrar till att många professionella väljer att anpassa verksamheten till vad som 

upplevs rätt och värdefullt. Vi tänker att kunskap kan hämtas från olika håll, både från lagar, 

regler men också från exempelvis erfarenheter. Vi håller därför inte med om att all kunskap 

ska kunna skrivas i ord eller siffror då viss kunskap, tyst kunskap, inte alltid kan förklaras 

vilket också framgår i intervjuerna. 

 

7.8 Parter 

Svensson et al. (2008) förklarar att samhällets uppfattning av socialt arbete kan påverka 

handlingsutrymmet både i politiska beslut och i enskilda ärenden. I resultatet presenterades att 

uppfattningar från andra enheter och de som är inblandade i ett ärende kan påverka. Om en 

part väljer att inte samarbeta kan informanterna få ett begränsat handlingsutrymme av den. 

Det framgick också av intervjuerna att det sker en växelverkan mellan den professionella och 

klienten. Växelverkan innebar att man kan följa klientens önskan och begäran men ibland går 

inte det vilket resulterar i ett avslag. Den växelverkan som en informant påtalade tänker vi kan 

vara en del i att hjälpa individer till självhjälp som ingår i en av utgångspunkterna inom 

socialtjänsten(Montoya, 2014). Vi tänker att det kan handlar om att hjälpa klienter till 

självhjälp och självbestämmande men också om att vara professionell genom att vägleda och 

hjälpa klienten. Som vi tidigare diskuterat är det inte alltid de klienten säger som klienten har 

behov av. Handlingsutrymmet kan då påverkas av de utgångspunkter som den professionella 

måste förhålla sig till. Till exempel får klienter ansöka om vad de vill dock behöver inte detta 

betyda att klientens önskan blir beviljad (Socialtjänsten 2001:453). 

Informanterna berättade även att det står tydligt i lagen när samtycke krävs och att när en 

klient samarbetar och samtycker i utredningen går allt som på räls. Det framgår också att en 

klient kan säga nej till exempelvis fortsatt vård och dra tillbaka sitt samtycke, om det inte 

finns kriterier för tvångsvård kan den professionella inte hjälpa klienten fast att ett behov kan 

finnas. Detta kan enligt informanterna innebära att klienten påverkar deras handlingsutrymme. 

En annan av utgångspunkterna som Montoya (2014) presenterar handlar om att lita på 

människors egen förmåga att söka hjälp samt veta vad de behöver. Socialtjänsten ska då 

erbjuda stöd och hjälp men inte tvinga människor att söka hjälp enligt SoL. Vi har dock i 

resultatet fått redan på att tvång ändå kan förekomma under SoL, att när en part i ärendet inte 

vill följa socialtjänstens rekommendationer kan det bli “medeltvång”, vilket menas att de 

förespråkar att ett omhändertagande kommer ske även om de inte samtycker (Informant 5). 

Detta stämmer inte överens med vad Montoya (2014) förespråkar. Vi anser att handläggarna 

tar mer handlingsutrymme än vad de har genom att använda sig av medeltvång. Beslut om 
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omhändertagande måste gå via nämnden och eftersom att handläggarna enligt resultatet är 

medvetna om att nämnden följer deras rekommendation anser vi att detta kan bidra till att 

deras handlingsutrymme indirekt ökar och att de då kan förespråka omhändertagandet. Vi 

tänker också att detta kan vara ett sätt för handläggarna att undvika att klienter hamna mellan 

stolarna. Genom att använda sig av tvång i SoL kan även de som inte faller under kriterierna 

för tvångslagar ändå få sitt behov tillgodosett, dock är tvång inget som ska förekomma i 

insatser under SoL (Montoya, 2014). 

 

7.9 Olika typer av chefer 

Beroende på vad man har för chef visar sig i resultatet också ha en påverkan på 

handlingsutrymmet. Lipsky (2010) beskriver att den högre hierarkin påverkar det arbete som 

ska utföras beroende på hur cheferna bestämmer sig för att driva verksamheten. I resultatet 

presenterades två typer av chefer, en som går in och detaljstyr alldeles för mycket och 

använder handlingsutrymmet som en kontrollfunktion och en annan chef som ger mer frihet i 

arbetet. Detta kan ha en stor inverkan på hur handläggarna kan utföra sitt arbete. I Lipskys 

(2010) resultat presenteras att styrningen och utformningen från organisationen har en negativ 

påverkan på gräsrotsbyråkraterna. I vårt resultat framkom det att informanterna är väldigt 

nöjda med sin chef på grund av att de har ett bra förtroende i utförandet av sina 

arbetsuppgifter. De beskrev även att de har en möjlighet att göra egna bedömningar och välja 

egna metoder. Detta kan enligt oss tyda på att en chef som ger viss frihet kan utöka 

handlingsutrymmet. Det man måste ha i åtanke tänker vi är ändå att chefens bedömning kan 

ha företräde på grund av delegationen och den hierarkiska ordningen som tidigare nämnts 

vilket kan påverka handläggarens handlingsutrymme. Detta eftersom handläggaren kan 

komma att styras av vad chefen säger eller vad handläggaren tror att chefen kommer att säga 

om den egna bedömningen. Det kan innebära att handläggaren exempelvis inte vågar tänka 

kreativt och hitta nya lösningar på grund av en rädsla att chefen ska tycka annorlunda och 

göra en annan bedömning. I intervjuerna påtalade informanterna att de kan känna att chefen 

kan ta ansvar om det var så att chefen tyckte annorlunda i en bedömning. 

 

7.10 Otydliga riktlinjer 

Montoya (2014) säger att socialtjänsten ska samverka med andra verksamheter och 

myndigheter för att hjälpa till att skapa en tydligare helhetssyn samt undvika att individer 

hamnar mellan stolarna. Alfvengren (2014) säger att klienten ändå kan hamna mellan stolarna 

på grund av att det inte finns någon riktigt tydlighet gällande vem som ska ha ansvaret för 

vissa individer. Ett exempel som författaren tar upp är att missbrukare kan hamna mellan 

stolarna för att man inte riktigt vet när det är kommunens eller landstingets ansvar. I vissa 

typer av ärenden finns det enligt Montoya (2014) regler för hur samverkan ska gå till. Vi 

tänker att även fast det kan finnas regler för hur samverkan ska gå till kan det bli svårt att 

samverka med andra verksamheter ifall man har olika perspektiv och rutiner. Något som 

framkom i vårt resultat var att ibland kan rutiner vara otydliga när det kommer till vem som 

ska göra vad. Som nämnts tog Alfvengren (2014) upp ansvarstagandet mellan kommun och 

landsting gällande missbrukare vilket även framkom i intervjuerna. I samarbete med andra 

verksamheter och andra enheter inom verksamheten beskrev informanterna även att det finns 

olika rutiner inom verksamheten som kan påverka handlingsutrymmet. Varför deras 
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handlingsutrymme påverkas av andra beskrev de är på grund av att de kan ha olika syn på hur 

saker ska gå till och måste då anpassa sig efter varandra. De beskrev även att det blir svårt att 

veta vem som ska göra vad när det är otydliga riktlinjer. Det som framkom i intervjuerna var 

att alla borde ha samma riktlinjer för att kunna sträva åt samma håll. Vi anser att detta skulle 

kunna vara en bra åtgärd men tänker även att det kan bli svårt då enheterna kan arbeta med 

olika problematiker och arbetsuppgifter. Vi tänker att det tekniskt sett inte skulle fungera att 

ha samma riktlinjer på alla enheter för att de som arbetar med försörjningsstöd anser vi inte 

kan ha samma riktlinjer som de på barn och unga, de arbetar med allt för olika frågor och 

måste förhålla sig till olika lagar samt regler.  

Något som framkom är att informanterna vill ha tydliga riktlinjer så att de vet vad de ska 

göra men de vill även inte bli allt för detaljstyrda. Tydliga riktlinjer bidrar till att de själva vet 

hur de till exempel ska göra i vissa ärendetyper men även vart deras ansvar börjar och slutar. 

De påpekade också att detta inte bara är bra för dem själva utan även för klienten. Vi 

resonerar som informanterna här, tydliga riktlinjer kan bidra till att handläggare får en 

möjlighet att veta vad de ska göra och kan utifrån detta göra sitt bästa för att hjälpa klienten. 

Vi anser också att veta hur stort ansvar man har som handläggare kan bidra till att man kan 

hjälpa klienten inom det området man har kompetens och hänvisa klienten rätt om behoven 

skulle gå utanför ens eget område. 

 

7.11 Förväntningar 

En annan beskrivning av handlingsutrymmet som framkom i resultatet var att tiden kan 

påverka handlingsutrymmet. De beskrev att de har en begränsad tid att utföra sina 

arbetsuppgifter och måste göra prioritering över vad som måste göras och det framkom att 

oftast hamnar det administrativa först. Det framkom att ibland kan informanterna känna att de 

måste vara en övermänniska för att hinna med allt som ska göras. Många informanter beskrev 

att förväntningarna som finns på vad de ska göra alltid är större än vad de faktiskt kan göra. 

En konsekvens av detta kan vara det som Lipsky (2010) beskriver att man försvarar sig 

bakom lagen och säger att det är såhär man gör. Lipsky förklarar att gräsrotsbyråkrater gör på 

detta sätt för att de ska minska sin ångest som bildas när de inte kan uppfylla de förväntningar 

som finns. I en intervju framkom det att exempelvis skolan och barn- och ungdomspsykiatrin 

kan ha högre förväntningar på vad informanterna ska göra än vad som finns utrymme och 

möjlighet till. Vi upplever att många utomstående både klienter och andra verksamheter kan 

ha svårt att förstå hur socialtjänsten fungerar. I resultatet förklarades även att det kan vara 

svårt för omgivningen att förstå att socialtjänsten är lagstyrd. Vi upplever att detta stämmer 

överens med våra egna erfarenheter, att många har svårt att förstå att man måste förhålla sig 

till lagen och göra det som står. Vi upplever att det kan vara så att klienter och deras anhöriga 

snarare inte förstår varför man kanske omhändertar medan andra verksamheter inte förstår 

varför man inte omhändertar. Vi anser att mycket kan handla om okunskap om hur 

socialtjänsten arbetar och vad de måste förhålla sig till. 

 

7.12 Resurser 

Enligt Montoya (2014) har socialnämnden ett visst ansvar som de måste uppfylla för att 

tillgodose alla behov i kommunen, det görs genom olika verksamheter. Det framgår att vissa 

verksamheter bör finnas som till exempel socialjour, hemtjänst och rådgivningsbyrå, men det 
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finns inget krav på att dessa verksamheter måste finnas. Vilka verksamheter som finns i 

kommunerna kan därför se olika ut (Montoya, 2014). I intervjusvaren framkom det som 

tidigare nämnts att handlingsutrymmet påverkas av tid och resurser. De menade att utbudet 

har en stor inverkan och att ett stort utbud ökar handlingsutrymmet samt att det också blir 

lättare att följa verksamhetens rutiner. Ett litet utbud där man inte har möjlighet att välja 

insatser utifrån klientens behov förklarade informanterna minskar handlingsutrymmet. Vi 

anser också att ett litet utbud kan påverka handläggarnas handlingsutrymme, då detta kan 

innebära att de inte får möjlighet att välja mellan olika insatser och det kan även påverka 

klienten i att den blir tilldelad en insats som eventuellt inte är den rätta för just den klienten. 

Informanterna beskrev själva att ekonomiska resurser påverkar dem och klienten, de kan till 

exempel inte åka och träffa klienterna om de är allt för långt borta. Dock påtalade de att 

mycket beror på vilken enhet man arbetar på då kommunen väljer att lägga mer pengar på 

vissa enheter. De beskrev att kommunen kan skapa mål som inte går att uppnå på grund av att 

arbetsuppgifter och arbetsbörda skapar begränsningar. Som tidigare beskrivits kan tiden en 

påverkan över vad handläggarna kan göra men här påvisas även att resurserna som 

handläggarna har även kan ha en inverkan. 

 

7.13 Slutsatser 

Handlingsutrymmet beskrivs i vår studie utifrån olika aspekter som på olika vis kan påverka 

det. I studien har vi sett att parter i ärendet, andra verksamheter, lagar och riktlinjer samt 

nämnden kan ha en stor påverkan. Det påpekas också att handläggarna själva kan påverkar 

hur stort handlingsutrymme de kan ha. Genom att de själva har koll på de ramar, riktlinjer och 

lagar som finns kan det bidra till ett större handlingsutrymme samt att man då kan veta vad 

man kan göra inom denna.  

Vi kan se att organisationen kan påverka handläggarnas handlingsutrymme genom den 

hierarki som finns. Det kan finnas en hierarki som styrs av lagen och informanterna förklarade 

att denna hierarki kan påverka ett ärende på olika vis. Vi kan även se att oavsett om 

organisationsprofessionalismen kan styra verksamheten kan yrkesprofessionalismen 

förekomma samtidigt. 

Generellt har vi sett att informanterna är tillfredsställda med sitt handlingsutrymme, då de 

kan påverka sitt arbete och har ett utrymme att förhålla sig till. Vi kan även se att 

handläggarna vill ha en hierarki och en process för att detta bidrar enligt dem till en 

rättssäkerhet och handläggaren håller sin rygg fri. Något som informanterna är överens om är 

att handlingsutrymmet ger dem en möjlighet att hjälpa klienten på bästa sätt. 

 

8.1 Diskussion 

Syftet med vår undersökning var att undersöka handlingsutrymmet hos socialsekreterare vid 

IFO (se Johansson, 2011 & Svensson et. al., 2008). Genom vår undersökning anser vi att vi 

har fått svar på våra frågeställningar.  

Vi har i studien fått fram att handlingsutrymmet beskrivs utifrån vad som påverkar det, trots 

att informanterna i sina definitioner av handlingsutrymme till viss del var överens om att 

tydliga ramar, veta vad de ska göra och att de själva kan styra utförandet av sina 

arbetsuppgifter. Trots detta handlar deras djupare beskrivningar om vad som påverkar 
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handlingsutrymmet och på vilket vis. Vi tänker att handlingsutrymmet är ett stort och 

odefinierat begrepp inom verksamheterna på grund av att utrymmet kan påverkas av olika 

faktorer vilket gör det svårt att beskriva vad handlingsutrymme är. Det finns också tydliga 

likheter mellan organisationerna när det kommer till vad som kan påverka 

handlingsutrymmet.  

Handläggaren är en av beskrivningarna som informanterna beskrev kan påverka 

handlingsutrymmet. Det läggs stor vikt på att det är handläggaren måste ha en självinsikt och 

ta ett ansvar för att ha koll på de ramar som finns inom organisationen. I resultatet framkom 

det att handläggaren bör ha en stor ödmjukhet och med en öppenhet för hos sig själv 

reflektera över sina beslut och dess grunder för att inte påverka bedömningen och förhålla sig 

objektivt till denna. Vi tänker att detta även kan kopplas ihop med att handläggarnas 

motivering till nämnden kan vara svåra att uttrycka beroende på den tysta kunskapen som 

dessa besitter (Liljegren & Parding, 2010). Vi tänker att varför handläggaren kan ha svårt att 

motivera ett beslut kan vara för att handläggaren själv inte vet vart viss kunskap kommer ifrån 

då den kommer från tidigare erfarenheter som har blivit automatiserade mönster (Røkenes, 

2007). Det kan vara här det är svårt för handläggaren att förklara sin bedömning av ett ärende 

då kunskap om en klient kan vara tyst kunskap som enligt Liljegren och Parding (2010) är 

svår att föra vidare. Detta på grund av att handläggaren kan ha haft klienten under en längre 

tid och kan veta mer samt ha en större kunskap om denna klient. 

Informanterna berättade om att klienten kan påverka handlingsutrymmet, men när de 

berättar om hur en klient kan påverka utrymmet berättar de om hur en myndig eller en 

förälder kan påverka och nämner enbart att barnets behov ska styra. Det är enligt oss 

anmärkningsvärt att ingen av informanterna talade om hur barnets behov styr. 

Ett exempel som beskrevs var att föräldrarna har möjlighet att ge synpunkter på hur 

familjehemmet ska vara. Det framkom inget om huruvida informanten ser till barnets röst och 

vad barnet vill. Vi tänker att barnet genom den information vi fått inte påverkar 

informanternas handlingsutrymme i den benämningen men vi kan inte utesluta att barnet 

påverkar då det inte heller framkom någon information om detta. Vi funderar om barnets röst 

blir hörd med den lagstiftning som finns idag. I den nya uppdateringen av LVU ska barns ses 

som rättighetsbärare där dem ska bli bemötta med värdighet och respekt på vilka villkor som 

andra människor (SOU 2015:71). Vi hoppas med den uppdateringen att barnets röst kommer 

ha en stor betydelse i ärenden rörande barn då vi anser precis som informanterna att det är 

viktigt att barnets behov styr.  

De resultat vi har fått fram genom vår studie stämmer överlag överens med teorierna och 

begreppen. Vi tänker att det behövs mer forskning inom området då det står under en ständig 

förändring och utveckling samt att de faktorer som påverkar kan komma att skilja sig ifrån de 

som framkommit tidigare. Till exempel påverkar lagen handlingsutrymmet och i och med 

lagförändringar kan också mer och ny forskning kring handläggarnas handlingsutrymme 

komma att behövas. Vi tänker även att man kan fokusera på det som påverkar 

handlingsutrymmet för att närmare hitta lösningar och metoder för att underlätta för 

handläggaren. I vårt fall fick vi reda på att en informant ansåg att handläggare skulle kunna få 

mer delegerat av nämnden i vissa beslut. Vi har bara berört detta ämne lite kort men det skulle 

kunna vara en sak att forska vidare kring om det är något positivt eller negativt. 
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Denna undersökning har för oss varit väldigt innehållsrik. Vi har fått en bild över hur 

handlingsutrymmet kan se ut och hur utrymmet kan påverkas med stöd av teoretiska källor (se 

t.ex. Liljegren & Parding, 2010) samt genom intervjuerna. Vi ser också tydligt i denna 

undersökning att handlingsutrymmet kan påverkas av många aspekter. Studien har gjort att vi 

fått en större bild av handlingsutrymmet där vi kan ta lärdom av detta och använda oss av det i 

vår kommande yrkesroll. 
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10.1 Bilaga 1. 

Hej!  

 

Vi är två socionomstudenter som heter Sanna Olsson och Jessika Nord. Vi läser sjätte 

terminen på Umeå universitet och kommer denna termin att skriva vårt examensarbete.  

Examensarbetet kommer att fokuseras på handlingsutrymmet hos socialsekreterare som 

arbetar inom individ- och familjeomsorgen, IFO.  

Vårt primära syfte med denna studie är att undersöka vad handlingsutrymmet kan innebära för 

ett antal socialsekreterare som arbetar vid individ och familjeomsorgen. Vi vill också ta reda 

på hur dessa socialsekreterare beskriver sitt handlingsutrymme. 

 

Vi kommer att genomföra intervjuer där du och din verksamhet kommer att vara anonym. 

Materialet kommer att spelas in, transkriberas, avidentifieras och ljudfilen kommer sedan att 

raderas. Du kommer få möjligheten att ta del av transkriberingen för att kunna granska 

eventuella missförstånd. Transkriberingen kommer att skickas till dig så fort den är klar 

därefter har du tre dagar på dig att återkomma med eventuella kommentarer. Materialet 

kommer att användas till vårt examensarbete, vilket kan medföra att berörda lärare på 

universitetet kan komma att ta del av materialet. Examensarbetet kommer att presenteras i 

seminarium och publiceras på digitala vetenskapliga arkivet, DiVa. Skulle du vilja ta del av 

den slutgiltiga uppsatsen får du självklart ta del av denna. 

 

Vi undrar därmed om du skulle vilja ställa upp på en intervju?  

 

Det är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan, helst innan uppsatsen 

publiceras vilket sker omkring 2017-04-19. Du väljer själv vilka frågor du vill besvara och 

hur ingående. Vi räknar med att en intervju tar ca en timme. Intervjun kommer genomföras 

via telefon eller Skype. Vi uppskattar om intervjun sker innan 2017-03-10 men helst så snart 

som möjligt. 

 

Om du är intresserad kommer du i kontakt med oss på; 

Sanna:  070-XXX XX XX, ”mail” 

Jessika: 070-XXX XX XX, ”mail” 

 

 

Med vänliga hälsningar. 
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10.2 Bilaga 2. 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor: 

(Kön) 

• Hur gammal är du? 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du arbetat som (detta)?  

• Vilken enhet arbetar du på idag?  

• Berätta kort om dina arbetsuppgifter? 

• Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 

 

Hur ser socialsekreteraren på sitt handlingsutrymme: 

• Vad är handlingsutrymme för dig?      

o Vad innebär handlingsutrymme för dig? Hur uppfattar du handlingsutrymmet? 

• Vad anser du är det bästa med handlingsutrymmet? 

• Vad är de sämsta med handlingsutrymmet? 

• Beskriv en problematisk situation gällande handlingsutrymmet/Beskriv en 

oproblematisk situation gällande handlingsutrymmet. 

 

Hur beskriver socialsekreterarna att handlingsutrymmet påverkas av lagar, riktlinjer, 

förordningar etcetera: 

• Vilka lagar förhåller ni er till i era bedömningar och beslut? 

• Hur tycker du att politiska beslut påverkar ditt arbete? 

• Kan du beskriva en problematisk/oproblematisk situation där lagar, riktlinjer, 

förordningar osv påverkat ditt handlingsutrymme och de beslut du fattar? 

o Berätta om en annan situation där du har sett ett dilemma mellan politiska beslut och 

ditt handlingsutrymme.  

• Behöver du fatta beslut som du har svårt att stå för pga av ex politiken i kommunen? 

o Kan du berätta om en sådan situation eller en annan situation som du sett där 

dilemman uppstått?  

 

Hur beskriver socialsekreterarna deras handlingsutrymme i förhållande till klientens önskemål 

och behov: 

• Berätta om en situation då handlingsutrymmet har begränsat dina möjligheter att hjälpa 

en klient i en situation där du sett att behov finns. 

o Kan ge exempel själv om de inte kan svara. tex att klienten inte uppfyller kraven på 

grund av de är sjuka och man upplever att man vill bevilja. 

• Berätta om en situation då du med hjälp av ditt handlingsutrymme haft möjlighet att 

hjälpa en klient i en situation där du sett att behov finns. 

 


