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Sammanfattning  
Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur socialsekreterare inom första linjen ser 

på sitt handlingsutrymme i insatsen personligt stöd. För att titta närmare på detta har sex 

semistrukturerade intervjuer hållits med socialsekreterare inom första linjen. En förutsättning 

för samtliga informanter har varit att de ska ha erfarenhet av att bevilja sig själva som personligt 

stöd. Intervjuerna har därefter transkriberats och kodats för att slutligen utmynna i tre 

övergripande teman som tillsammans besvarar studiens syfte. 

Det insamlade datamaterialet analyseras och diskuteras med stöd i tidigare forskning. Resultatet 

visar att socialsekreterarna upplever ett stort handlingsutrymme i insatsen personligt stöd 

gällande vad insatsen kan innehålla. Handlingsutrymmet upplevs som nödvändigt för att kunna 

tillgodose och skräddarsy insatser efter individers enskilda behov. Handlingsutrymmet anses 

också nödvändigt på grund av att socialsekreterarna är olika individer. Vilket innebär att 

utrymmet begränsas av enskilda socialsekreterare och deras kompetens på olika områden. 

Resultatet visar på önskemål om tydligare riktlinjer främst gällande i vilka typer av ärenden 

som personligt stöd kan beviljas. Empirin visar att bristen på riktlinjer leder till att 

socialsekreterarna kan uppleva osäkerhet kring insatsen och deras befogenheter samt bidra till 

slitningar i arbetsgruppen. Tydligare riktlinjer skulle kunna bidra till att socialsekreterarna som 

kollegor får en större samsyn kring insatsen personligt stöd.  
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1 Inledning 
Socialtjänsten är indelat i olika nivåer, generell, första linjen och specialistnivå. 

Socialsekreterares uppgifter inom första linjen handlar om att undersöka och urskilja behovet 

av stöd som människor i olika situationer behöver. Det kan handla om att ge stöd till barn med 

lättare problematik eller ge stöd och insatser för psykisk ohälsa. En annan uppgift kan vara att 

hänvisa människor vidare till en mer passande verksamhet (Åström, 2014). 

Socialsekreterare benämns emellanåt som gräsrotsbyråkrater. Johansson (2007) beskriver att 

kännetecken för gräsrotsbyråkratens arbete är att de i mötet med klienter kan åstadkomma 

enskilda lösningar av allmänna bestämmelser och riktlinjer. Socialsekreterare inom första linjen 

deltar i hela processen från att ett ärende kommer in utifrån en ansökan eller anmälan. Om 

ansvarig socialsekreterare bedömer att det finns behov av insats till familjen eller barnet så kan 

denne bevilja sig själv som personligt stöd. På så sätt är det samma socialsekreterare som har 

möjlighet att påverka hela processen. Dels bedömer socialsekreteraren behovet av insats men 

är även den person som i ett senare skede utformar och genomför det personliga stödet. 

Handlingsutrymmet som socialsekreterare har ger utrymme att göra egna bedömningar och ta 

ställning till behov av insatser samt ger möjlighet att påverka och utforma insatser (Johansson, 

2007). Att hitta information om vad ett personligt stöd enligt socialtjänstlagen innebär har visat 

sig vara svårt. Vid sökning i databaser på personligt stöd så blir resultatet kopplat till personligt 

stöd inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), vilket skiljer sig från 

det personliga stöd den här studien fokuserar på. Svårigheter med att hitta en definition av 

personligt stöd enligt socialtjänstlagen leder till funderingar gällande insatsen och dess innehåll. 

Är insatsen tydligt formulerad för socialsekreterare som beviljar sig själv som personligt stöd? 

Vad betyder handlingsutrymmet och vad innebär det kopplat till arbetssituationen utifrån att 

socialsekreterarna använder sig själva och sin kompetens som verktyg i insatsen personligt 

stöd? Ges de tillräckligt goda förutsättningar för det? Socialsekreterares erfarenheter av 

handlingsutrymmet i insatsen personligt stöd kan ge kännedom om vad som redan fungerar bra 

och om det krävs förändringar som kan underlätta för socialsekreterarna. 

Ottoson, Eastmond och Schierenbeck (2012) och Wörlens (2010) har beskrivit vad ett 

handlingsutrymme kan innebära generellt och vilka utmaningar en gräsrotsbyråkrat möts av. 

Att det inte går att hitta studier som kopplar samman detta handlingsutrymmet som 

gräsrotsbyråkraten har med insatsen personligt stöd innebär en kunskapslucka. Denna 

kunskapslucka önskar denna studie fylla för att på så sätt synliggöra förbättringsområden. 
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2   Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare inom första linjen upplever 

handlingsutrymmet i insatsen personligt stöd.  

2.2 Frågeställningar 

o Hur kan socialtjänsten organisera insatsen personligt stöd? 

o Hur beskrivs arbetssituation och handlingsutrymmet i insatsen personligt stöd? 

o Anser socialsekreterarna att det behövs mer styrning av de insatser som är möjliga inom 

personligt stöd? 

o Vad kan socialsekreterarna behöva för en förbättrad arbetssituation?  

2.3 Begreppsförtydligande 

SIP står för samordnade individuella planer, vilket innebär en ordnad form av samverkan 

mellan olika myndigheter som samarbetar kring individer (Uppdrag psykisk hälsa, 2018). 

ORS står för Outcome Rating Scale vilket kan ses som ett uppföljningsinstrument som 

möjliggör att systematiskt utvärdera och följa en insats samt se hur insatsen påverkar 

klienten (Andersson Långdahl & Marklund, 2018). 

SRS står för Session Rating Scale vilket är ett uppföljningsverktyg som kan användas 

under pågående insats. SRS möjliggör för klienten att tycka till och ha åsikter om det stöd 

som erbjuds (Andersson Långdahl & Marklund, 2018). 

3 Metod 
Under denna del kommer motivering till val av metod presenteras och redovisningar över hur 

studien genomförts. Efter det kommer reflektioner gällande studiens validitet och reliabilitet 

samt reflektioner kring de forskningsetiska principerna tas upp. 

3.1 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod valdes till denna studie för att kunna besvara på hur socialsekreterarna 

upplever handlingsutrymmet i insatsen personligt stöd. Att besvara hur något upplevs genom 

att ta reda på tankar och känslor är något som kännetecknar användandet av kvalitativ metod 

(Bryman, 2018). Om syftet varit att undersöka hur ofta socialsekreterarna beviljar sig själva 

som personligt stöd hade en kvantitativ metod varit passande. Utifrån syftet att få en djupgående 

förståelse så är en kvalitativ metod en förutsättning (Bryman, 2018). 

3.2 Urval 

För att kunna besvara syftet för denna studie har ett målinriktat urval använts. Denna typ av 

urval är vanligt förekommande när det krävs information från en specifik enhet som har 

sakkunskap inom ett visst ämne (Bryman, 2018). Användningen av ett målinriktat urval har 

varit nödvändigt utifrån studiens begränsning till dels första linjen och dels till förutsättningen 

att socialsekreterarna skulle ha erfarenhet av att bevilja sig själv som personligt stöd. Utifrån 

kontakter på en organisation inom första linjen kunde fyra intervjupersoner väljas ut. Via ett 

besök på arbetsplatsen kunde våra tilltänkta intervjupersoner tillfrågas personligen samt ges 

information om studien. Alla fyra svarade ja till att delta. Intervjupersonerna tillfrågades 
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personligen för att det skulle vara möjligt att muntligt förklara studiens syfte och för att på så 

sätt kunna säkerställa att de utvalda intervjupersonerna beviljat sig själv som personligt stöd 

vid flertalet tillfällen. Erfarenhet av olika insatser inom personligt stöd var en förutsättning för 

att kunna få en mer representativ bild över hur insatsen kan se ut. Av de fyra intervjupersoner 

som valts ut lämnades tips om två till som också arbetar inom första linjen men på en annan 

arbetsplats. Dessa två tillfrågades via telefon och sa ja till deltagande, på så sätt blev det totalt 

sex intervjupersoner. Genom tipset på två intervjupersoner blev det ett mindre snöbollsurval 

(Bryman, 2018). Studiens målinriktade urval innebär att resultatet inte kan ses som 

representativt för alla socialsekreterare som arbetar med personligt stöd. Dock har studiens syfte 

inte varit att generalisera resultatet utan att kunna göra grundliga tolkningar av det som 

framkommit i intervjuerna. Att det blev sex intervjuer beslutades utifrån att det ansågs leda till 

en rimlig mängd datamaterial för studiens tidsram. Denna mängd datamaterial har möjliggjort 

grundliga tolkningar av varje intervju. Hade fler intervjuer genomförts är risken stor att 

grundliga tolkningar inte hunnits med (Kvale & Brinkman, 2014).  

3.3 Datainsamling 

I studien har kvalitativa intervjuer hållits med sex socialsekreterare på deras respektive 

arbetsplats. Intervjupersonerna är anställda inom socialtjänstens första linje i en mellanstor 

norrländsk stad. Genom semistrukturerade intervjuer har det varit möjligt att få fylliga och 

uttömmande svar (Bryman, 2018). Frågorna som var förberedda innan intervjun fungerade som 

en mall för att säkerställa att alla delar av det som ville undersökas kom med. Det har varit 

möjligt att fråga upp extra vid intervjutillfällena när intervjupersonerna signalerat att det finns 

mer att berätta. Det har även varit möjligt att ställa frågorna i olika ordning. Genom öppna 

frågor, har det till viss del gått att undvika att intervjupersonerna blivit styrda. En medvetenhet 

finns dock kring att det är omöjligt att undvika påverkan från intervjuaren fullt ut (Bryman, 

2018). 

3.4 Analys av data 

Intervjuerna med informanterna i studien spelades in vilket möjliggjorde ett större fokus på det 

som intervjupersonerna berättade istället för att koncentrera sig på att anteckna (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Direkt efter avslutad intervju så diskuterades innehållet för att tillsammans 

jämföra upplevelsen och viktiga iakttagelser. Denna diskussion har varit viktig för att undvika 

att missa viktiga nyanseringar i intervjun som hade kunnat inträffa om endast en transkribering 

utförts (Kvale & Brinkman, 2014). Efteråt har intervjuerna transkriberats, något som 

möjliggjorts genom inspelning. Därefter lästes materialet noggrant och meningsbärande enheter 

försökte hittas vilket handlar om att hitta beskrivande meningar som kan vara betydelsefulla för 

studien (Lundman & Graneheim Hällgren, 2017). Efter det gjordes en sammanställning av de 

meningsbärande enheterna i försök att finna olika kategorier. Lundman och Graneheim 

Hällgren beskriver att kategorier ska innehålla koder som liknar varandra och tydligt inte ska 

gå in i en annan kategori. Under sammanställningen blev det tydligt att några meningsbärande 

enheter inte var av relevans för studien, vilka då plockades bort. Utifrån detta kunde slutligen 

tre teman urskiljas.  
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3.5 Tillförlitlighet 

Under denna rubrik redogörs för studiens tillförlitlighet. Kvalitativa studier kritiseras ofta för 

att inte ha en hög reliabilitet, då en hög reliabilitet innebär att studien är utförd på ett 

oklanderligt sätt (Bryman, 2018). För att kunna kontrollera om en studie är korrekt utförd krävs 

att den går att utföra igen vid ett senare tillfälle och få ett liknande resultat. På grund av 

forskarens egna påverkan av studier inom den kvalitativa forskningen är hög så är det svårt att 

få ett liknande resultat om kvalitativa studier görs om (Bryman, 2018). Även möjligheten att 

mäta validitet ifrågasätts i kvalitativa studier då den handlar om att studien mäter det som var 

avsett att mäta (Bryman, 2018). Utifrån att det finns synpunkter i hur relevant det är att mäta 

validitet och reliabilitet i kvalitativ metod så används istället tillförlitlighet med underliggande 

rubriker för att analysera kvaliteten i denna studie. 

3.5.1  Trovärdighet 

Brymans (2018) beskrivning av trovärdighet i studier innebär hur väl en beskrivning av någons 

verklighet stämmer överens med en förväntad bild. En bild av verkligheten som kan godtas. 

Denna studie har inte haft tillräckligt lång tidsram för att utföra en respondentvalidering, vilket 

innebär att låta intervjupersonerna läsa igenom för att säkerställa att de uppfattats rätt (Bryman, 

2018). Att inte en respondentvalidering utförts sänker trovärdigheten på denna studie. Däremot 

har intervjuerna transkriberats ordagrant och endast sådant som helt uppenbarligen inte har med 

intervjuns innehåll att göra har tagits bort. För att säkerställa trovärdigheten har även citat tagits 

bort om de inte varit fullständiga meningar. När sista ordet i en mening inte uttalas så har dessa 

valts bort även om det egentligen varit tydligt vad intervjupersonen tänkt säga. Att genomföra 

en noggrann transkribering minskar risken för att något missas eller läggs till och höjer på så 

sätt trovärdigheten (Bryman, 2018).  

3.5.2 Överförbarhet 

Överförbarhet handlar om huruvida det är möjligt att överföra resultatet som framkommit i en 

studie till andra sammanhang (Bryman, 2018). Utifrån att kvalitativa studier ofta har ett 

begränsat urval och även studerar olika kontexter mer på djupet så begränsas möjligheten att 

avgöra överförbarheten. För att kunna avgöra överförbarheten rekommenderas därför utförliga 

beskrivningar av det studerade för att läsare själva ska kunna avgöra om resultaten är 

överförbara till andra kontexter (Bryman, 2018). För att stärka överförbarheten i denna studie 

har en beskrivning av första linjen och upplägget på familjecentraler gjorts för att sätta in läsaren 

i sammanhanget. Det ger läsaren möjlighet att själv avgöra om beskrivningen av kontexten i 

denna studie stämmer överens med läsarens egna miljö och sammanhang.  

3.5.3 Pålitlighet 

Bryman (2018) skriver att forskare tydligt ska redogöra för alla delar i en studie, något som gör 

det möjligt att uppskatta kvaliteten under studiens alla faser. I metoddelen är det tydligt 

redovisat hur studien är utförd, tydliga beskrivningar om olika procedurer förekommer vilket 

ökar pålitligheten. Ingen utomstående har dock gått igenom det insamlade datamaterialet, vilket 

innebär att det bara är studiens författares tolkningar som redovisas. Detta innebär 

begränsningar för studiens pålitlighet (Bryman, 2018). Däremot har utomstående personer 

korrekturläst den färdiga studien i ett granskande syfte med förhoppning om att kunna ge 

synpunkter om något upplevs oklart (Bryman, 2018). 
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3.5.4  Möjlighet att styrka och konfirmera 

Under studiens gång har försök till objektivitet funnits, dock finns en medvetenhet kring att det 

inte går att vara helt objektiv i samhällelig forskning. För att undvika styrning och påverkan har 

öppna frågor använts vid intervjuerna (Bryman, 2018). Det finns dock en medvetenhet gällande 

att tankar som fanns innan forskningen påbörjades och som väckte intresset för just denna 

forskning kan ha påverkat hur resultatet tolkats. 

3.6 Autenticitet 

För att denna studie ska uppfylla kriterierna för autenticitet eller äkthet finns tankar om att 

resultatet ska kunna ge deltagarna en rättvis bild över hur de själva samt de andra deltagarna i 

studien upplever sin arbetssituation. Att få ta del av hur andra upplever det som de själva är en 

del av kan bidra till en större förståelse över sin egen situation. På så sätt kan studien bli relevant 

för deltagarna (Bryman, 2018). Genom kännedom om vilka utmaningar som socialsekreterare 

som beviljar sig själv som personligt stöd möter finns en förhoppning att denna studie ska kunna 

belysa vad som kan underlätta och förhoppningsvis lyfta fram vilka åtgärder som kan förbättra 

arbetssituationen för deltagarna och personer i liknande situationer.   

3.7 Forskningsetiska principer 

De forskningsetiska principerna diskuteras nedan utifrån fyra delområden enligt Bryman (2018) 

nämligen, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

För att säkerställa informationskravet så delgavs studiens syfte för intervjupersonerna när de 

tillfrågades. Information gavs muntligen om att deltagandet var frivilligt och att de fick säga till 

om de ville dra sig ur eller ändrade sig angående sitt deltagande. Efter att information om 

studien delgivits fick intervjupersonerna själva bestämma om de ville delta. Till denna studie 

inhämtades muntligt godkännande av samtliga deltagare och på sätt var samtyckeskravet 

uppfyllt. Senare vid själva intervjutillfället informerades intervjupersonerna igen om studiens 

syfte och användning. Författarna till denna studie försäkrar att ett samtycke har inhämtats av 

samtliga intervjupersoner. 

Information gavs till deltagarna att största möjliga konfidentialitet skulle tas i beaktande. För 

att deltagarna inte ska gå att identifiera så har citat ändrats för att särskilda uttryck inte ska 

avslöja deltagarna (Bryman, 2018). Namn har tagits bort redan vid transkriberingen. Angående 

största möjliga konfidentialitet så har en diskussion med deltagarna hållits innan intervjuerna 

om att det finns risk att arbetskamrater eller chef känner igen synpunkter som 

intervjupersonerna har. Diskussionen och det faktum gällande en eventuell igenkänning kan ha 

påverkat deltagarna till hur pass öppna de varit vid intervjun. Detta etiska övervägande blev till 

på grund av det målinriktade urval som användes till studien, vilket innebär att flera 

intervjupersoner verkar på samma arbetsplats. Därför var det viktigt att intervjupersonerna 

själva fick ta ställning till eventuella begränsningar i deras svar. Trots en eventuell begränsning 

gällande öppenheten så var upplevelsen från varje intervju att intervjupersonerna talade fritt 

och sanningsenligt. Deltagarna fick information om att de insamlade materialet bara skulle 

användas till denna studie för att på så sätt uppfylla nyttjandekravet (Bryman, 2018).   
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4 Bakgrund 

4.1 Lagstöd 

I socialtjänstlagen (SoL) lagen (2001:453) regleras skyldigheten att erbjuda tidiga insatser. I 5 

kap. 1 § redogörs att det är socialnämndens uppdrag att se till och verka för att barn och unga 

försäkras en uppväxt under trygga och goda levnadsvillkor. Det är nämnden som tillsammans 

med familjen ska se till att barn och unga får det stöd som behövs om barnet eller den unge har 

hamnat eller riskerar att hamna i mindre trygga förhållanden. Dessutom ska nämnden främja en 

gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och unga i nära samspel med familjen. För att 

lyckas med detta erbjuds insatser på strukturell, generell och individuell nivå, de individuella 

insatserna som kan ges kräver att behovet av stöd är utrett (Socialstyrelsen, 2014). I 3 kap. 3 a 

§ i SoL går det också att läsa att socialtjänsten ansvarar för att det i kommunen ska finnas rutiner 

gällande att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänstens 

verksamheter som rör barn och unga. När barn riskerar att fara illa så är det socialtjänsten 

skyldighet enligt 5 kap. 1 a § att se till att samverkan mellan olika organisationer blir av om 

ärendet kräver det. Ett sätt som används idag för att stödja implementering och genomförande 

av lagstödet på detta område är att använda sig av familjecentraler. 

4.2 Familjecentraler 

Familjecentralens historia kan sägas starta under 1960-talet då larm om barnmisshandel kommit 

från svenska barnläkarföreningen. Detta bidrog till att barn uppmärksammades i större 

utsträckning i socialpolitiken, vilket så småningom resulterade i att politiker presenterade ett 

familjepolitiskt reformpaket. Syftet var att ge föräldrar verktyg för att klara och underlätta sitt 

föräldraskap (Bing, 2005). År 1972 genomfördes en barnstugeutredning, något som ledde till 

politiska beslut om att förebygga att barn far illa (Bing, 2005). Ungefär samma tid så 

introducerades även de första öppna förskolorna som utgick från mål om bland annat, kunskap 

och gemenskap. Det stämmer överens med dagens familjecentraler och deras vision. Inte långt 

efter uppmärksammades att andra aktörer från kommun och landsting kunde använda sig av de 

öppna förskolorna som partners (Bing, 2005). Mödravårdscentraler är några aktörer som flitigt 

arbetat och arbetar förebyggande för att barn inte ska fara illa. Det förebyggande arbetet är brett 

och rör bland annat att förhindra kvinnomisshandel, upptäcka depressioner och motverka 

övervikt (Bing, 2005). I och med att arbetet med förebyggande insatser har en stor bredd så 

underlättar det att få hjälp av andra yrkesgrupper. Mödravårdscentralens förebyggande arbete 

kan ses som en följd av att det under de senaste femtio åren har framkommit att psykosociala 

och psykologiska aspekter påverkar både graviditet och föräldraskap (Bing, 2005). Tidigare har 

det också varit representanter från mödravårdscentraler som upplyst mammor om riskerna med 

att dricka alkohol och använda tobak under graviditeten, något som idag är allmänt känt hos 

befolkningen (Bing, 2005). 

Bing (2005) presenterar två föregående modeller av dagens familjecentraler, 

Göteborgsmodellen och Stockholmsmodellen. Bing menar att dessa modeller har haft en 

bidragande effekt till att man arbetar olika för att förebygga att barn far illa. I korthet går det att 

säga att Göteborgsmodellen syftade till att förbättra barnhälsovården medan 

Stockholmsmodellen istället hade till syfte att förbättra Socialtjänsten. Något som tydligt 

skiljde de två modellerna åt är skillnaderna i hur socialarbetare arbetade. I Göteborgsmodellen 
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så arbetade socialarbetare helt fritt från myndighetsutövning medan Stockholmsmodellens 

variant valde att samla all individ- och familjeomsorg till familjecentralen. Det innebar att 

socialarbetare fortsatte ha befogenheter på myndighetsnivå (Bing, 2005). Dagens 

familjecentraler kan sägas tog form i och med att Folkhälsoinstitutionen inrättades. Vilket 

bidrog till att tjänstemän från olika håll och organisationer hörde av sig och ville samarbeta för 

barns hälsa (Bing, 2005). Ett nätverk av människor som tillsammans ville och arbetade med 

förebyggande arbete, tidiga insatser och samverkan (Bing, 2005). Detta är lätt att koppla till 

familjecentraler där olika yrkesgrupper är ihopsatta under samma tak, något som möjliggör ett 

samarbete yrkesgrupperna emellan (Bing, 2005). 

Intentionen med familjecentraler är att eftersträva ett förebyggande och generellt 

hälsofrämjande arbete riktat mot barn och föräldrar. En arena som fokuserar på tidiga insatser 

i förebyggande syfte (Bing, 2005). En generell inriktning familjecentraler ska utgå ifrån är att 

föräldrar och barn i ett tidigt skede ska komma i kontakt med verksamheten, detta kan 

genomföras genom att mödra- och barnhälsovården ingår i familjecentraler (Bing, 2005). I ett 

förebyggande och hälsofrämjande arbete finns två nivåer, en generell nivå vars stöd riktar sig 

till alla och en nivå bestående av särskilda insatser anpassade efter behov. Socionomer belyser 

ett värde av möjligheten att kunna skifta mellan de två nivåerna (Bing & Abrahamsson, 2011). 

Familjecentraler gör det lättare för föräldrar att träffa socionomer då föräldrar redan befinner 

sig i lokalerna av skäl såsom, mödra- och barnhälsovård (Bing & Abrahamsson, 2011). 

Familjecentraler kan fungera som en mötesplats för nyblivna föräldrar där de kan träffa andra i 

liknande situation. Om familjecentralen inrymmer en öppen förskola så blir den ofta en viktig 

medelpunkt, där föräldrar kan träffas medan barnen stojar omkring (Bing, 2005). De 

professionellas relation till barn och deras föräldrar är viktigt för att lyckas med ett 

förebyggande arbete (Bing, 2005).  

4.3 Första linjen och tidiga insatser 

Socialsekreterare som jobbar på familjecentraler benämns i vissa kommuner som första linjens 

socialsekreterare. Deras arbete på familjecentraler riktar sig till barn och unga med lättare till 

medelsvår problematik och de kan i sin befattning erbjuda tidiga och förhållandevis korta 

insatser. Målsättningen för verksamheter som har första linjen kan vara att erbjuda stöd till 

familjemedlemmar som vänt sig till verksamheten angående ett barn som inte verkar må bra 

(Uppdrag psykisk hälsa, 2018). Insatser ska utgå från en helhetssyn på barnets situation och 

psykiska hälsa vilket innebär att det inte ska spela någon roll om problemen är av 

“psykologiska, relationella, medicinska, sociala eller pedagogiska orsaker” (Uppdrag psykisk 

hälsa, 2018). Första linjen kan bli aktuell för barn och unga som visar tendenser på problem. I 

dessa fall kan ett lösningsfokuserat synsätt försöka stärka det som trots problemen fungerar bra 

för den unge och den sociala kontexten som den unge befinner sig i (Uppdrag psykisk hälsa, 

2018). 

Det är av stor vikt att de barn och unga som har en svårare problematik inte blir uppehållna på 

första linjens nivå utan hänvisade till rätt nivå. Vilket förutsätter att det finns kompetens inom 

första linjen som kan bedöma vad som är mer allvarliga behov. Om det drar ut på tiden kan 

stödjande insatser på första linjen ges tills bedömningen är avklarad och individen kan flyttas 

över till annan nivå (Uppdrag psykisk hälsa, 2018).  
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De insatser som erbjuds på första linjen är till stor del inte vetenskapligt prövade men kan ändå 

vara effektiva. Vid insatser som inte är evidensbaserade blir vikten av regelbunden uppföljning 

hög för att kunna trygga upp att insatsen ger önskad effekt och inte leder till sämre mående 

oavsett eller till följd av stödet (Uppdrag psykisk hälsa, 2018). Uppföljning av en insats kan ge 

information angående hur klienter upplever bemötandet samt ge möjlighet till 

kunskapsbyggande och verksamhetsutveckling (Andersson Långdahl & Marklund, 2018). 

Klienters ambition att arbeta för en förändring kan öka om man använder sig av uppföljning 

där klienter tillåts vara delaktiga och tycka till om de insatser de erbjuds (Andersson Långdahl 

& Marklund, 2018). För att kunna erbjuda en tidig insats inom första linjen kan stöd beviljas 

enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 § i form av personligt stöd av handläggare. Personligt stöd är 

en benämning av stöd och behandling som utformas utifrån enskilda behov (Socialstyrelsen, 

2014). Av insatserna behovsprövat personligt stöd, kontaktperson/kontaktfamilj och 

strukturerade öppenvårdsprogram så var personligt stöd år 2013 den insats som flest barn och 

unga tog del av. Ungefär 27100 beräknas ha haft insatsen personligt stöd under 2013 

(Socialstyrelsen, 2014). 

5 Tidigare forskning och teoretiska perspektiv 
Wörlens (2010) studie handlar om prioriteringar i socialtjänsten. Studien bygger på data från 

tjänstemän och politiker inhämtat genom enkäter. Några av de tjänstemän som medverkat i 

studien jobbar inom individ- och familjeomsorgen och är exempel på gräsrotsbyråkrater 

(Wörlen, 2010). I resultatet går det att läsa att rådande lagstiftning, regler och riktlinjer har en 

stor betydelse när det kommer till de beslut som tjänstemännen fattar. Detta menar författaren 

tyder på att tjänstemännens handlingsutrymme är klart begränsat. Att tjänstemännen upplever 

sig ha motstridiga krav i sitt arbete är även det något som framkommer i studien. Något som 

leder till svårigheter och dilemman vid beslutsfattande (Wörlen, 2010). 

I en studie av Ottoson et al. (2012) så undersöks vilka utmaningar som kan uppstå för tjänstemän 

på Migrationsverket som jobbar för barns intresse samt för att främja deras mående inom 

asylmottagningen. Det som framkommer är att tjänstemännen upplever en osäkerhet och 

frustration som grundar sig i att de ska förhålla sig till organisationens direktiv. Dessa direktiv 

kan skilja sig från deras förväntningar och mål att göra det bästa för barnet. I studien 

framkommer det önskemål om tydligare riktlinjer för tjänstemännen. Enligt dem skulle 

riktlinjer tydliggöra deras uppdrag samt underlätta deras beslutsfattandet. Resultatet i studien 

tyder på att bristen på tydliga regler leder till att tjänstemän fattar olika beslut samt att 

tjänstemännen känner sig osäkra på om de kan använda sig av sitt handlingsutrymme och 

bevilja bidrag eller inte. Forskarna menar att tjänstemännen befinner sig i en dragkamp mellan 

vad de själva tror är bäst för barnen samt organisationen direktiv (Ottoson et al. 2012). Denna 

dragkamp som beskrivs är något som stämmer in på gräsrotsbyråkrater och deras 

handlingsutrymme. 

5.1 Gräsrotsbyråkrater och handlingsutrymme 

Lipsky (2010) myntade begreppet street-level bureaucracy vilket är synonymt med det svenska 

begreppet gräsrotsbyråkrat. Lipsky beskriver street-level bureaucracy som offentliga 

tjänstemän som i sitt arbete har en direkt kontakt med medborgarna i samhället samt i sin tjänst 

har ett stort handlingsutrymme. Lispky (2010) tar även upp socialsekreterare som en typisk 
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variant av street-level bureaucracy. Även Johansson (2007) belyser att definitionen av en 

gräsrotsbyråkrat stämmer överens med arbetet socialsekreterare har, då det ingår i deras arbete 

att bedöma huruvida behov för insats finns och- /eller är möjlig. Svensson, Johnsson och 

Laanemets (2008) skriver att socialarbetare i sitt arbete som gräsrotsbyråkrater förfogar över 

resurser som medborgare i samhället kan ta del av. Socialarbetaren ska i sitt arbete bedöma 

behov för och fördela dessa resurser som kan vara av såväl materiella och ekonomiska slag lika 

väl som de kan handla om tid och kunskap (Svensson et al. 2008). 

Som gräsrotsbyråkrat finns ett utrymme att göra egna bedömningar angående klientens 

önskemål och behov, samtidigt måste en gräsrotsbyråkrat förhålla sig till de olika lagar och 

riktlinjer som finns inom organisationen (Johansson, 2007). Handlingsutrymmet en 

gräsrotsbyråkrat har är begränsat och handlar såväl om att inneha den kompetens som behövs 

för att bedöma passande insatser som det innebär att påverka organisationens givna utrymme. 

Handlingsutrymmet kan sägas vara en möjlighet för gräsrotsbyråkrater att agera mellan regler 

(Svensson et al. 2008). Ställningen som en gräsrotsbyråkrat har innebär ett dilemma eftersom 

tjänstemännen ska lyckas möta klienter på ett humant sätt samtidigt som de måste anpassa sig 

efter verksamhetens regler. Att uppdraget eller uppgiften gräsrotsbyråkraterna ska ta ställning 

till ofta präglas av etiska krav är något som kan bidra ytterligare till dilemmat (Svensson et al. 

2008). De dilemman som uppstår för gräsrotsbyråkrater är oundvikliga något som Svensson et 

al. (2008) menar innebär att arbetet präglas av osäkerhet. Dock menar författarna att det går att 

se på osäkerheten som en möjlighet istället. Att socialarbetare genom att inte ha ett låst 

handlingsutrymme kan arbeta mer kreativt vilket kan innebära fler möjliga utgångar. 

Författarna menar att regler och manualer till viss del kan förenkla och förtydliga arbetet för 

gräsrotsbyråkrater men att arbetet inte kan förutbestämmas helt (Svensson et al. 2008). 

Som det står att läsa ovan ingår det i socialarbetarens roll som gräsrotsbyråkrat att fördela 

resurser. Detta kräver både en trygghet i sin yrkesroll samt en viss kunskap menar Svensson et 

al. (2008) Vidare skriver Svensson et al. att det är av vikt att förstå organisationen man arbetar 

på, vad professionen handlar om och vad det innebär att verka inom den ramen. De menar att 

socialarbetare behöver vara insatta i flera olika kunskapsområden för att behärska yrket 

(Svensson et al. 2008). Det handlingsutrymme som gräsrotsbyråkrater befogar över bildas av 

flera olika komponenter dels har individuella faktorer såväl hos gräsrotsbyråkrater som hos 

klienter betydelse och även tolkningar den professionella gör (Svensson et al. 2008). Vidare 

påverkas ens handlingsutrymme av organisationen och vilket uppdrag organisationen har och 

av rutiner som finns inom organisationen (Svensson et al. 2008). 

5.2 Organisationer, grupper och ledarskap 

Gräsrotsbyråkraterna arbetar inte fristående utan tillhör en organisatorisk kontext som också 

påverkar deras möjliga handlingsutrymme. Granström (2006) beskriver en organisation som 

tydlig eller otydlig. En tydlig organisation blir mer begriplig för personalen inom den.  I en 

otydlig organisation kan det vara svårt för de anställda att veta vilka beslut som de får fatta. En 

otydlig organisation kännetecknas även av tveksamheter gällande vilka befogenheter 

personalen har. En tydlig organisation ger, enligt Granström, större förutsättningar att få en 

arbetsgrupp som fungerar bra. Aiello och Tesi (2017) har forskat om arbetsmiljön inom socialt 

arbete. Resultatet i deras studie visar på faktorer som påverkar välmåendet. Dessa faktorer är 
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potential till utveckling, goda relationer, respektfullhet och en arbetstrygghet. Även Wolvén 

(2000) skriver att en god arbetsplats präglas av respekt och tillit mellan de anställda och ledare. 

Vidare beskrivs att en av de viktigaste faktorerna för en lyckad organisation är en lyckad 

rekrytering av anställda. En god rekrytering innebär bland annat att anställa personer som kan 

använda sin kompetens och ha förmåga att skapa goda relationer. Røkenes och Hanssen (2016) 

skriver om möjligheten att skapa en förändring hos en annan individ inom sin professionalitet. 

Det har visat sig att kvalitén på relationen mellan klienten och den professionella är avgörande 

vid förändringsprocesser.   

5.3 Sammanfattning av bakgrund samt teoridel  

Enligt 5 kap. 1 § SoL ska socialnämnden främja och arbeta för att barn och unga säkras en 

uppväxt under trygga förhållanden samt verka för en gynnsam utveckling hos barn och unga 

både fysisk och psykiskt.  Familjecentraler med dess intention är ett sätt att uppnå dessa 

skyldigheter. Intentionen med första linje verksamhet är att i ett tidigt skede kunna fånga upp 

familjer med lättare till medelsvår problematik och erbjuda stöd under kortare period (Uppdrag 

psykisk hälsa, 2018). Är behoven större än vad första linjen kan erbjuda framgår det att det är 

av vikt att ärendet skickas vidare till rätt nivå så rätt stöd kan erbjudas. Personligt stöd är en 

insats som kan beviljas enligt 4 kap. 1 § SoL. Stödet i insatsen ska utgå från enskilda behov 

(Socialstyrelsen, 2014).  

Det framgår att socialsekreterare är typiska exempel på gräsrotsbyråkrater (Lipsky, 2010). 

Socialsekreterarens roll som gräsrotsbyråkrat handlar mycket om att förfoga över och fördela 

resurser mellan medborgare i samhället, för att göra detta behöver de bedöma om enskilda 

individer har behov av resurserna eller inte (Johansson, 2007; Svensson et al. 2008). I 

bakgrundskapitlet går det att läsa att ställningen socialsekreterare har som gräsrotsbyråkrater 

följer med ett dilemma (Svensson et al. 2008). Socialsekreterare ska dels jobba för och bemöta 

klienter på ett humant sätt samtidigt som det måste anpassa sig efter verksamhetens ramar och 

regler. En viktig komponent är också att det på arbetsplatsen finns en god arbetsmiljö något 

som påverkas av faktorer såsom goda relationer, respektfullhet och en trygghet i arbetet som 

ska utföras (Aiello & Tesi, 2017). Otydliga arbetsplatser kan leda till att personal upplever en 

osäkerhet gällande arbetet och ens befogenheter (Granström, 2006).   

Denna teoridel vill sätta in läsaren i sammanhanget och ge en bakgrundsförståelse. Vidare ska 

den användas till att analysera och diskutera denna studies resultat. Med hjälp av kunskap om 

gräsrotsbyråkratens dilemman och det handlingsutrymmet som socialsekreterare har är 

förhoppningen att kunna koppla samman det med insatsen personligt stöd. Hur ser 

informanterna på sitt handlingsutrymme inom den organisation de arbetar inom, i givandet av 

insatsen personligt stöd? Finns det möjlighet till förändring som kan bidra till en förbättrad 

arbetssituation? 

6 Resultat och analys 
Under denna rubrik redovisas den empiri som hämtas från de intervjuer som gjorts under 

studiens gång. Datamaterialet har kodats och mynnat ut i tre övergripande teman som täcker de 

frågeställningar och det syfte som studien utgått ifrån. I direkt anslutning har resultatet 

analyserats utifrån forskningsbakgrunden. De teman som framkommit är följande: 
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o Arbetssituation – Vilket rymmer definitionen av personligt stöd och begränsningar i 

handlingsutrymmet. 

o Luddiga riktlinjer – Här följer önskemål om riktlinjer, konsekvenser av luddiga 

riktlinjer och styrkor med luddiga riktlinjer. 

o Arbetsklimatet – som presenteras utifrån arbetsgruppen, kollegor och förtroende av 

chef. 

6.1  Arbetssituation 

Denna studie syftar till att undersöka handlingsutrymmet i insatsen personligt stöd och för att 

göra det behövs det kunskap om hur personligt stöd definieras och vad insatsen egentligen kan 

innebära. Verkligheten för deltagarna i denna studie är att genomföra utredning enligt 11 kap. 

1§ socialtjänstlagen för att sedan kunna bevilja sig själv som personligt stöd. Socialsekreterarna 

beskriver en stor variation i insatsen personligt stöd utifrån olika typer av ärenden. Något som 

är vanligt förekommande är olika varianter av stödsamtal till föräldrar. Personligt stöd kan även 

innebära att vara en slags koordinator där socialsekreteraren inte bara finns med och hjälper i 

familjen utan finns med i kontakten med andra myndigheter. Vilket även går att koppla till den 

lagstadgade skyldigheten i SoL 5 kap. 1a § att socialtjänsten ska säkerställa en samverkan när 

barn riskerar att fara illa. En del beskriver att det ibland är nödvändigt att åka hem och se olika 

situationer i hemmet. Personligt stöd beskrivs av samtliga intervjupersoner som att insatsen kan 

se väldigt olika ut utifrån individens behov. 

 ... en insats som vi kan bevilja efter vi har utrett barnets situation och det kan ju handla om 

olika saker men oftast så handlar det om stöd till föräldrarna i deras föräldraskap. Det kan 

handla om typ regler och rutiner hemma, strukturer och sånt. Man kan träffa båda eller bara 

föräldern eller så kan man ha mer som familjesamtal att man träffar barnet eller ungdomen 

också. Så det kan se olika ut och ibland så kan det också handla om att vara den här spindeln 

i nätet om det är en familj som har mycket kontakter med sjukvård, BUP eller hälsocentral 

eller sådär att man kan vara den som är lite sammankallande. Ganska ofta kan jag också 

tycka att man är som ett stöd i kontakten med skolan, det är ganska vanligt tycker jag 

6.1.1 Begränsningar i handlingsutrymmet 

Det framkommer att informanterna upplever ett handlingsutrymme i insatsen personligt stöd. 

Det finns dock en viss begränsning i handlingsutrymmet i form av att informanterna begränsas 

av deras egen kompetens. Begränsningen i det personliga stödet kommer till på grund av att 

insatsen bara kan erbjudas utifrån vad informanterna själv kan och behärskar. Andra 

begränsningar i handlingsutrymmet hänger samman med att inte själva kunna bevilja någon 

annan insats. Särskilt begränsat är det vid tillfällen när bedömningen är att behovet hos ett barn 

är större än vad första linjen kan erbjuda.  

När man jobbar med utredningar barn och unga och utreder deras behov så har man ett 

ganska stort ansvar, liksom synliggöra behov av stöd och så vidare, så kravnivån är ganska 

hög på en socialsekreterare på barn och unga och sen när man då stryper 

handlingsutrymmet, jag får inte bedöma behov, alltså om jag ser ett stort behov får jag 

fortfarande inte bevilja den insats jag tycker är lämpad utan jag måste argumentera för det. 

Jag tror inte det är hälsosamt att ha stort ansvar och höga krav samtidigt så kan du inte 

riktigt fatta besluten själv utan då måste du förlita dig på andra. 
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Empirin visar att personligt stöd ibland beviljas på grund av att informanterna inte kan bevilja 

någon annan insats. Informanterna kan inte själva bevilja öppenvård vilket leder till att de anser 

att de måste prova bevilja sig själva först även om problematiken egentligen känns för tung för 

första linjen. Det personliga stödet kan i dessa fall bli en ersättning för andra mer lämpliga 

insatser enligt informanterna. För att kunna fördela ärenden vidare till andra instanser finns 

möjlighet till dialogtid. Informanterna beskriver dialogtid som ett forum där de får träffa chefer 

från olika instanser, till exempel öppenvården. Efter godkännande av chef ska informanterna 

vid dialogtid motivera varför vidare insats behövs.  

Jag överprövas, bedömer jag något annat än personligt stöd eller ger ett avslag så 

måste jag dels få godkänt av min chef, sedan ska jag gå upp i dialogtid med exempelvis 

öppenvården, som i sin tur ska godkänna min bedömning, redan här har jag 

överprövats två gånger. Skulle de sedan säga nej till min bedömning, då blir det upp 

till mig att, jaha, vad bedömer jag istället? 

Wörlen (2010) skriver att regler, riktlinjer och lagstiftning har en stor påverkan på de beslut 

som tjänstemän fattar. Att informanterna uppger att de kan bevilja sig som personligt stöd trots 

att de egentligen uppfattar problematiken för svår kan leda till en risk att klienten inte får rätt 

typ av stöd. Det har framgått i bakgrunden av denna studie att det är viktigt att personalen har 

tillräcklig kompetens för att kunna avgöra om en klients behov överstiger nivån på första linjen 

(Uppdrag psykisk hälsa, 2018)  

6.2  Luddiga riktlinjer 

I den insamlade empirin framkommer det att inom insatsen personligt finns det väldigt få och 

otydliga riktlinjer. De få riktlinjer som socialsekreterarna känner till handlar om tidsplanen för 

insatsen personligt stöd. Riktlinjerna säger att insatsen ska pågå i max ett halvår eller inte 

överstiga tio träffar. Det framkommer dock att insatsen kan pågå både längre och kortare tid än 

så. Vad insatsen bör innefatta är enligt socialsekreterarna upp till dem själva att bena ut. 

 Det är väl sagt att insatsen ska omfatta typ tio träffar, ett halvår, det finns ju fortfarande 

kvar. Men det är ju inte så eller jag tycker inte, eller det finns ju familjer man träffar mycket 

längre än så. Så jag tycker inte att det är tydligt. 

Svensson et al. (2008) skriver att en stor utmaning för socialarbetare är att de behöver vara 

insatta i så många olika områden för att klara av sitt arbete och poängterar vikten av att förstå 

organisationen och vad professionen handlar om. En klarhet över organisationen och dess 

riktlinjer är inte fallet för informanterna i denna studie. Snarare stämmer det som Granström 

(2006) beskriver som otydliga organisationer in. I empirin framkommer att organisationen inte 

är begriplig för informanterna. En otydlig organisation kännetecknas av de anställda har svårt 

att identifiera sina befogenheter (Granström, 2006). 

Informanterna i denna studie förväntas planera och genomföra insatser på egen hand. Samtidigt 

begränsas informanterna av organisationens rutiner till exempel gällande det som nämndes 

tidigare i att endast kunna bevilja sig själv som personligt stöd. Svensson et al. (2008) skriver 

om att gräsrotsbyråkrater ska finnas till i relation till sig själv, klienten och organisationen. 

Enligt Svensson et al. påverkas handlingsutrymmet på så sätt av både den specifika organisation 

som en individ jobbar på, sin egen kompetens och vilket uppdrag organisationen har. Att arbeta 

med sig själv som verktyg och ha höga krav på sig själv utan några ramar beskrivs av 
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informanterna innebära en stor press och kan leda till osäkerhet över vad som egentligen görs 

och tankar på att någon annan kanske gör det här bättre än mig. Empirin visar att informanterna 

kan uppleva sig otillräckliga. 

6.2.1 Önskemål om riktlinjer 

Empirin visar att det finns önskemål om tydligare ramar för vad insatsen personligt stöd ska 

innehålla samt vad den kan innebära i olika typer av ärenden.   

 Jag önskar att det var mer tydligt, vad det är som det här ska innehålla för det är ju så 

mycket. Det kan verkligen vara, exempelvis så kan jag jobba med hemmasittare sen är det 

alkoholproblem eller föräldrar med psykisk ohälsa, det är så mycket och ibland känns det 

som att man beviljar samma insats fast problemen är så otroligt olika vilket innebär att man 

måste ta sig an det på så många olika sätt. Så jag önskar kanske mer tydlighet i vad insatsen 

kan innehålla. 

Ytterligare önskemål handlar om riktlinjer som kan underlätta för informanterna att avgöra var 

gränsen i insatsen personligt stöd går. Det framkommer att det kan kännas okej att gå utanför 

ramarna om informanterna är medvetna om att de befinner sig utanför ramarna. De beskriver 

en längtan efter riktlinjer som åtminstone kan tydliggöra vad de inte ska hålla på med eftersom 

empirin också tyder på att det kan vara svårt för informanterna att avgöra vad som tillhör 

personligt stöd och vad som ska utföras av andra stödfunktioner. Ytterligare önskemål är att 

jämföra första linjen med utredningsenheten och öppenvården. Att göra en jämförelse för att 

tydliggöra vad som är skillnaden mellan de olika enheterna kan innebära att det blir lättare att 

identifiera när gränserna passeras, enligt informanterna. 

Det framkommer att utvärderingen av personligt stöd görs av samma socialsekreterare som 

beviljat, utformat och genomfört insatsen. Utvärderingen genomförs tillsammans med klienten. 

I datamaterialet finns det antydningar om att informanterna inte riktigt vet i vilken utsträckning 

detta blir gjort och det är lite oklart hur utvärderingen ska genomföras. 

 Spontant är det väl skönt att utvärdera sig själv men samtidigt så det här med att man 

kontrollerar att man verkligen kommer framåt, att man liksom jobbar mot rätt saker. Det 

kan man känna sig lite ensam i (…) Är man bara ute och cyklar här, pratar man ens om rätt 

saker, är det här vi jobbar med ens grundproblematiken, sådana där saker kan man ju 

brottas med och skulle man då ha lite mer koll på sig så kanske det skulle vara lättare på 

något vis. 

Det framkommer i empirin att det skulle kunna vara en fördel om utvärderingen utfördes av 

någon annan. Någon form av kontrollfunktion som skulle säkerställa att det går åt rätt håll 

genom att det blir någon förändring till det bättre för klienten. För utvärderingen av insatsen 

personligt stöd finns utvärderingsverktygen ORS/SRS. Uppföljning genom ORS/SRS gör det 

möjligt att tidigt avgöra om en insats fungerar (Andersson Långdahl & Marklund, 2018). 

Empirin visar att verktygen inte används i någon vidare utsträckning, trots detta beskriver 

informanterna att dessa verktyg kan vara ett bra hjälpmedel i utvärderingen av insatsen 

personligt stöd. 

 ...vi har ju det här ors/srs, som vi har haft hela tiden men vi eller jag, jag har ändå blivit lite 

bättre senaste halvåret att använda det och det är ju faktiskt bra. Då ser man ju vart man är 

och man har ju den där kurvan så att också de kan se. 
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6.2.2  Konsekvenser av vaga riktlinjer 

Att det inte finns några tydliga regleringar på vad insatsen personligt stöd ska innefatta visar 

sig bidra till att socialsekreterarna kan uppleva en osäkerhet dels kring hur de ska utforma 

insatsen och dels på att de faktiskt får göra på det vis de gör. Detta är något som beskrivs extra 

tydligt under tiden som ny på jobbet med insatsen personligt stöd. 

 När jag började jobba här, då kändes det ju lite typ, kan jag göra såhär? Speciellt eftersom 

det inte heller fanns någon mall där det stod såhär gör vi eller såhär gör vi inte, det här får 

man göra, det här får man inte göra. Där är som så fritt och då kan man lätt känna så, jamen 

får jag göra detta, då var det även lite som att, jamen är jag helt ute och cyklar nu eller? 

Detta får stöd i det Granström (2006) skriver, att ramarna för arbetet i en organisation kan vara 

mer eller mindre tydliga och att en konsekvens av otydliga ramar kan innebära att 

personalgruppen upplever sitt arbete som förvirrande. Det framkommer även att informanterna 

tror att diskussioner kring uppdraget där man diskuterar vad de kan hjälpa till med inom en 

insats och vad de inte kan hjälpa till med och varför, kan underlätta deras arbete. Informanterna 

uppger att på grund av att de är olika som personer så tar man ställning och tolkar insatsen 

personligt stöd olika. Det framkommer att informanterna ibland väljer att hålla tyst om insatser 

de har i familjer för sina kollegor på grund av rädsla för att kollegorna ska anse att de går in i 

familjer som egentligen inte hör till insatsen personligt stöd. 

 …då är min rädsla att okej, jag har beviljat mig själv som personligt stöd och vill stötta upp 

med det här men om jag tar upp detta då kanske folk tycker att nej nej, du hjälper dem för 

mycket och då vill jag inte jobba här om jag inte får hjälpa människor om jag hela tiden ska 

säga att det där är inte mitt ansvar, det där är inte mitt ansvar. 

En annan konsekvens av de vaga riktlinjer som finns innebär enligt empirin att informanterna 

upplever en svårighet med att avgöra när ett ärende bör lämnas över till annan enhet. Enligt 

empirin så agerar socialsekreterarna väldigt olika, en del vänder ut och in på sig själva innan de 

upplever det som okej att lämna över ärenden medan en del nekar insats direkt och skickar 

vidare ärendet.  

Jag upplever att vi inte har några riktlinjer, vi gör väldigt, väldigt olika. Kommer det ett nytt 

ärende så skulle vissa avsluta det och säga att det inte är vårt ansvar. Andra skulle ändå 

bevilja och tänka att ja det kanske inte är vårt ansvar men ser att jag skulle kunna bidra med 

det här för att det ändå ska bli lite bättre. 

Att informanterna har så skiftande meningar om hur insatsen personligt stöd bör utformas 

uppger de, enligt dem själva, leder till att det blir rättsosäkert för klienterna. Informanterna 

menar att klienter kan bli nekade eller beviljas personligt stöd olika beroende på hos vem 

ärendet hamnar. Även Ottoson et al. (2012) kommer fram till att vaga riktlinjer kan leda till att 

tjänstemän fattar olika beslut. 

 Det blir så stort skillnad beroende vem man får träffa. Vem råkar jag som klient få som 

socialsekreterare? Några skulle aldrig i livet medan vissa säger jamen det går väl bra och 

då blir det ju jätte, det blir ju helt rättsosäkert att det är en sån skillnad. 

6.2.3 Styrkor med vaga riktlinjer 

Som nämnts ovan visar empirin att det inte finns några tydliga riktlinjer vad gäller hur själva 

insatsen personligt stöd bör utföras något som leder till en viss osäkerhet hos informanterna. 
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Samtidigt påtalas risker och svårigheter med att ha allt för tydliga regler och ramar eftersom 

insatsen riktar sig till en bred klientkrets samt ska utgå från klientens enskilda behov. Empirin 

visar att informanterna anser sitt handlingsutrymme inom insatsen personligt stöd som 

nödvändigt och att de tror att allt för tydliga regler skulle innebära att många människor inte 

skulle få det stöd de behöver. Där uppstår ett dilemma huruvida det som är det bästa för 

socialsekreterarna är det samma som det bästa för klienter. 

 ...vi ger ju individuellt stöd och ser ju att det finns ett behov av att det finns, så vi kan ju inte 

klämma in alla dessa personer i grupper till höger och vänster. Det skulle bli såhär fyrkantigt 

och jättemånga personer kommer inte att få någon hjälp då. Det är helt klart en stor 

utmaning för den enskilde socialsekreteraren eller för mig iallafall, men ändå bra för 

klienten. 

Resonemang av detta slag att handlingsutrymmet är en nödvändighet och bra för klienterna och 

deras behov tolkas som en positiv konsekvens av handlingsutrymmet och de otydliga 

riktlinjerna. Det ger även möjlighet till kreativitet någon som Svensson et al. (2008) benämner 

som en styrka och en möjlighet som gräsrotsbyråkrater har. En annan beskrivning 

informanterna ger angående varför det kan bli en svårighet med alltför tydliga och strikta 

riktlinjer handlar om att de som utövare av insatsen är olika personer med olika styrkor och 

svagheter. 

...ett handlingsutrymme måste finnas för vi är ju så olika, jag kanske når längre med samtal 

än vad du gör medan du når längre genom att jobba på ett annat sätt, jag kanske tycker att 

nallekort är fantastiska medan du tycker att Emma-dockorna är fantastiska, så det måste 

finnas ett handlingsutrymme eftersom vi som jobbar är så olika som individer. 

Citatet ovan visar på vikten av ett handlingsutrymme vid det komplexa att jobba med sig själv 

som verktyg. Informanterna menar att det kan bli svårt att bemöta klienter och jobba för 

förändring om handlingsutrymmet skulle vara låst.  

6.3  Arbetsklimat 

Beskrivningen som framkommit i empirin att informanterna kan känna sig otillräckliga kopplas 

här vidare till deras arbetsklimat. Beskrivningen ovan gällande luddiga gränser och riktlinjer är 

något som beskrivs som både positivt och negativt i empirin. En del säger att det är skönt att 

vara fri och få lägga upp insatsen självständigt och upplever ett förtroende från chefen att göra 

det. Andra beskriver att det skulle vara bra med ett tydligare ledarskap och tydligare ramar för 

insatsen. Det framgår önskemål om att få stöd från ledningshåll när ärenden ska lyftas över och 

avslutas utifrån att det är svårt att själv avgöra när det är dags. Det framgår exempelvis att det 

är viktigt för informanterna att veta vart gränsen går för insatsen och att få stöttning av chefen 

i att det inte längre är deras ansvar. Att chefen skulle kunna sätta den gränsen förutsätter en 

insyn i informanternas personliga stöd vilket framgår som ett önskemål. Empirin visar att det 

kan vara positivt att själv gå till chefen och lyfta sina ärenden för att få uppbackning.  

...jag tycker verkligen att min chef är bra också (...) och ger mig energi när jag går in till 

henne och berättar vad jag brottas med i ett ärende så tycker jag att hon är väldigt bra på 

att ge mig jättemycket positiv bekräftelse som jamen det här klarar du, prova göra såhär och 

hjälper mig att se saker som faktiskt har funkat för ibland så kan man känna, vad har jag 

gjort men utifrån det jag berättar så kan hon säga, jamen du har faktiskt gjort det här och 
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det här. Det behöver man höra för ibland så tänker på allt man har misslyckats med och inte 

på det man har lyckats med. Det tycker jag är väldigt bra att hon gör. 

Citatet ovan tyder på att informanten upplever sig ha tillit från sin chef, informanten beskriver 

att chefen har förtroende för informanten och att denne kommer klara uppgiften. Chefen lyckas 

också enligt tolkning av citatet stärka informanten i och med att lyfta fram saker som denne 

redan klarat av. Något som enligt Wolwén (2000) anser hör till uppgifterna en ledare har, att 

kunna motivera sin personal. Vidare skriver Wolvén att det mellan anställda och ledare bör 

finnas både respekt och tillit för att en bra arbetssituation ska kunna ta form. 

Andra informanter beskriver önskemål om mer styrning av chefen för att möjliggöra att 

kollegorna ser på uppdraget på samma sätt. Det beskrivs även att uppdraget måste diskuteras 

mer i arbetsgrupperna för en mer samstämmig syn mellan kollegor. Otydlighet gällande 

ramarna för insatsen personligt stöd är något som empirin visar kan påverka stämningen i 

arbetsgrupperna. Wolvén (2000) skriver att en ledare i verksamheter kan ses som den person 

som håller samman verksamheten. Granström (2006) nämner att tydliga ramar i ett arbete har 

betydelse för arbetsgruppens välbefinnande. Av informanterna framkommer det att stödet från 

kollegor är viktigt när gränsen för insatsen är luddig. Att diskutera ett ärende i arbetsgruppen 

för att komma närmare varandra i bedömningen är något som kan hjälpa men ibland är det 

jobbigt enligt informanterna: 

 ...det som skulle underlätta för mig det är i fall även fast man har egna idéer att kunna 

diskutera lite och stötta varandra mer, men det kan man inte göra. Ibland så har man en 

rädsla ifall man upplever att man beviljar sig själv lite mer och gör lite mer då blir man 

orolig att okej ska jag ta upp det här, för vi har gruppträffar en gång i veckan där vi kan ta 

upp ärenden och ge varandra stöd och man kan tänka annorlunda och sådär (…) vi har som 

ett litet dilemma, för detta är något som jag själv tycker att vi borde diskutera insatser mer 

och så vet jag att en del tycker att det blir en väldigt jobbig diskussion. Vissa skulle tycka att 

det är väl helt självklart att man inte kan göra på ett sätt medan jag kan tycka att man kan 

göra så och ur klientens perspektiv så måste man ju ändå lyfta det i gruppen. 

Empirin visar att när informanterna själva utformar insatsen personligt stöd så kan detta påverka 

arbetsgruppen och klimatet dem emellan. De framgår att grupptryggheten är en betydelsefull 

faktor och vissa känner sig mindre trygga i arbetsgruppen som helhet men har vissa kollegor 

som de trivs med och söker stöd hos. Aiello och Tesis (2017) forskning om arbetsmiljön inom 

socialt arbete visar att just arbetstrygghet är en viktig faktor för anställdas välmående. En annan 

faktor för välmåendet är goda relationer. Det framkommer i empirin att relationerna är 

betydelsefulla för informanterna och att kollegorna söker stöd hos varandra. 

Det framgår i empirin att det ibland kan vara lättare att prata med kollegor än med chefen. 

Samtalen mellan kollegorna beskrivs i dessa fall som att de är på samma nivå och att de kan 

dela erfarenheter mellan varandra på ett annat sätt. Har kollegor liknande erfarenheter från 

andra insatser så ger det en trygghet att bolla tankar. Informanterna lyfter fram att 

medhandläggarskap är något som är positivt i flera bemärkelser. Att vara två kan leda till ett 

vidare perspektiv utifrån olika erfarenheter som i sin tur är positivt för klienterna. Det beskrivs 

även att medhandläggarskap ger en större trygghet och att det är lättare att jobba i ärenden när 

informanterna slipper vara inne i en familj själv och att arbetet på så sätt blir roligare. 
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 Det är lättare när man är två i ett ärende, då kan man ge feedback till varandra och planera 

insatsen tillsammans. För mig har det gjort stor skillnad, tidigare när jag jobbade mera 

ensam så upplevde jag att jag grubblade på mina ärenden mycket mer. 

Empirin visar vikten av att bolla ärenden tillsammans, det framgår att det är önskvärt att bolla 

ärendet med kollegor som tänker annorlunda än en själv för det leder till nya tankar och 

möjlighet att prova nya saker i insatsen. Det framgår även att det upplevs bättre att vara två 

utifrån att det inte finns någon garanti att en klient känner förtroende för just 

huvudhandläggaren. I dessa fall kan en medhandläggare kompensera för det och det kan bli ett 

lyckat samarbete som fungerar bra för klienten. 

I empirin beskrivs att det är viktigt för informanterna att få någon form av bekräftelse på att 

insatsen personligt stöd fungerat. En del beskriver vikten av att ha rimliga mål för insatsen i en 

genomförandeplan för att under insatsens gång kunna checka av och se om de är på väg mot 

någon förändring. Andra uppger att det är positivt att få höra av klienten att de är nöjda och 

känner sig hjälpta. 

7 Diskussion och slutsats 
Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare inom första linjen upplever 

handlingsutrymmet i insatsen personligt stöd. För att kunna besvara syftet har följande 

frågeställningar använts:  

o Hur kan socialtjänsten organisera insatsen personligt stöd? 

o Hur beskrivs arbetssituation och handlingsutrymmet i insatsen personligt stöd? 

o Anser socialsekreterarna att det behövs mer styrning av de insatser som är möjliga 

inom personligt stöd? 

o Vad kan socialsekreterarna behöva för en förbättrad arbetssituation? 

Dessa frågeställningar vävs ihop och besvaras under följande rubriker: Arbetssituationen i en 

luddig organisation, Hur kan arbetssituationen hanteras, Vikten av att rätt problematik hamnar 

på rätt nivå inom socialtjänsten och Utvärdering av insatsen personligt stöd. I anslutning till 

dessa teman har en diskussion utförts med hjälp av de teoretiska perspektiven för studien. 

7.1  Arbetssituationen i en luddig organisation 

Studien visar att organiseringen av insatsen personligt stöd är luddig. Det är tydligt i resultatet 

att insatsen kan innebära allt från att vara ett stöd i kontakten med andra myndigheter till att 

befinna sig hemma hos familjer för att ge stöttning i vardagen. Det finns inga tydliga 

gränsdragningar att förhålla sig till. Det framkommer att enskilda socialsekreterare måste få 

vara flexibla utifrån att de använder sig själva som verktyg. För att de ska få stöd i utmaningen 

att erbjuda sin kompetens som verktyg så behöver uppdraget förtydligas och diskuteras mellan 

kollegorna. Vilket även är viktigt sett till klienterna utifrån att kommunen har ett ansvar att se 

till att enskilda individer får det stöd som de behöver, vilket regleras i 2 kap. 1 § SoL. 

Studiens resultat visar att en samsyn på gränsdragning mellan vad som är ett första linjeärende 

eller inte, är av vikt för att det inte ska bli slitningar i arbetsgruppen. Vilket stämmer överens 

med att tydliga organisationer kan bidra till att arbetsgrupper fungerar bra (Granström, 2006). 

Däremot innebär inte en samsyn på uppdraget att alla behöver göra samma saker inom insatsen. 
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Det behöver finnas en förståelse mellan kollegorna att när de arbetar med sig själva som verktyg 

så kan inte alla insatser se likadana ut. Även klientens individuella behov påverkar insatsen och 

uppmanar till variation. Det är viktigt att socialsekreterare som beviljar sig själv som personligt 

stöd har en arbetstrygghet. Att de kan lita till att de själva gör sitt yttersta utifrån sina 

förutsättningar och att de kan lita på att även kollegor gör sitt yttersta utifrån deras kompetens.  

Informanterna i studien tar upp att medhandläggare kan bidra positivt till arbetet med insatsen 

personligt stöd. Det underlättar att inte bära ärenden ensam och att ha någon att diskutera 

insatsen och klientens problematik med. Det är även något som utmanar informanternas 

tänkande kring klientens situation. Det skulle även kunna bidra till att informanterna i större 

utsträckning känner en arbetstrygghet i vad de sysslar med till skillnad från nu då resultatet 

visar att många kan känna sig osäkra och fundera på om de gör rätt eller om någon annan kanske 

skulle genomföra insatsen på ett annat och bättre sätt. Arbetstryggheten är betydelsefull för de 

anställdas välmående (Aiello & Tesi, 2017). Det framkommer i empirin att det i dagsläget finns 

skillnader på hur man tolkar och ser på insatsen personligt stöd. Alla människor är olika och 

har egna specifika egenskaper och styrkor. Genom att använda sig av medhandläggare kan 

klienternas problematik ses från olika synvinklar, vilket kan innebära att det erbjudna stödet 

blir bättre anpassat. Svensson et al. (2008) beskriver att handlingsutrymmet påverkas av ens 

kompetens. Det skulle kunna innebära att ett medhandläggarskap skulle utöka 

handlingsutrymmet. Två personers kompetens kan ge en större möjlighet att tillgodose 

klientens individuella behov. 

7.2  Hur kan arbetssituationen hanteras 

Som nämndes ovan är arbetstryggheten av stor vikt för personalens välmående. En annan faktor 

som påverkar välmåendet är goda relationer på arbetsplatsen (Aiello &Tesi, 2017). Eftersom 

studiens resultat visar att stämningen i gruppen påverkas av olika syner på gränsdragningen för 

personligt stöd så behöver detta förtydligas. Diskussioner kring insatsen personligt stöd är något 

som kan underlätta och skapa ett större samsyn kring uppdraget. Diskussion och förtydligande 

av insatsen borde kunna bidra till en större trygghet hos informanterna då det skulle innebära 

att de inte i lika stor utsträckning behöver oroa sig för vad kollegor ska tycka om deras agerande 

samt om det gör rätt saker. Vilket i sin tur skulle leda till större möjlighet till goda relationer på 

arbetsplatsen. 

En viktig aspekt som framkommer i resultatet är att informanterna i denna studie ser på friheten 

som finns i insatsen personligt stöd med dubbla känslor. Att utgå från klientens individuella 

behov och få möjlighet att skräddarsy en insats är en viktig fördel som framkommer. Det ger 

en möjlighet att uppfylla det som står skrivet i socialtjänstlagen (2001:453) om att tillgodose 

individuella behov. Att få vara kreativ uppges vara en styrka och en anledning att informanterna 

sökt sig till att arbeta på första linjen. Det framkommer att det skulle underlätta om cheferna 

har en tydlig och klar bild över insatsen personligt stöd och vägleder personalen till en mer 

samstämmig syn på uppdraget. Det har även framkommit att det är betydelsefullt om chefen är 

insatt i vad som görs inom personligt stöd i olika ärenden. Vilket skulle kunna uppnås genom 

regelbundna ärendegenomgångar mellan chef och enskild handläggare. Större samsyn mellan 

kollegor och mer insyn av chef skulle i sin tur kunna vara positivt för arbetsklimatet mellan 

kollegorna. Wolvén (2000) skriver att en god arbetsplats präglas av respekt och tillit mellan 
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anställda och chef. Risken finns att personalen annars skapar sina egna regler om rätt och fel 

vilket på så sätt kan resultera i spänningar i arbetsgruppen.  

Wolwén (2000) skriver att det är viktigt redan vid rekryteringen av personal att förtydliga 

uppdraget så att den tilltänkte passar bra in i organisationens policy. Denna studie visar att det 

är en utmaning att arbeta med sig själv som verktyg och att det förutsätter en arbetstrygghet. 

Därför är det av vikt att tilltänkta anställda blir informerade på ett tydligt sätt om vilka 

förväntningar som finns på dem. För att den informationen ska vara tydlig så måste uppdraget 

vara tydligt formulerat. På så sätt ges bättre förutsättningar att få en arbetsgrupp som är trygga 

med att bevilja sig själva som personligt stöd. Vilket i sin tur leder till personal som med större 

sannolikhet vill stanna kvar inom organisationen och kan på så sätt bidra till kontinuitet. 

7.3 Vikten av att rätt problematik hamnar på rätt nivå inom socialtjänsten 

Det är av vikt att socialsekreterarna har kompetens att avgöra när problematiken är för svår för 

första linjen (Uppdrag psykisk hälsa, 2018). För att möjliggöra en användning av sin kompetens 

behövs en förståelse för organisationen och dess ramar. Som ett resultat i denna studie har det 

visat sig att handlingsutrymmet när det kommer att forma insatsen personligt stöd är stort. 

Handlingsutrymmet i övrigt är begränsat vilket stämmer överens med studiens teoretiska 

bakgrund gällande gräsrotsbyråkratens arbete (Johansson, 2007; Lipsky, 2010; Svensson et al. 

2008). Det har framkommit att personligt stöd kan beviljas på grund av det kan bli för svårt att 

få något annat beviljat. Till exempel uppges att informanterna kan känna sig överprövade när 

de gjort en bedömning att annan insats behövs. Detta visas genom att informanterna först 

behöver ett godkännande från chefen gällande att få gå upp i dialogtid med berörd 

enhet/verksamhet där beslutet sedan fattas. Att det blir svårt att ta ställning till prioriteringar 

skriver Wörlen (2010) beror på att tjänstemännen har flera aspekter att beakta och ta hänsyn 

till. Detta kan kopplas samman med resultatet från denna studie nämligen att svårigheten att 

bevilja klienter en annan insats än personligt stöd får konsekvensen att personligt stöd ersätter 

en annan mer lämplig insats. Då resonemang från informanterna getts angående att de genom 

ett beviljande av insatsen personligt stöd åtminstone kan försäkra att klienten får ett stöd. Detta 

leder till att informanterna inte kan använda sin kompetens på rätt sätt samtidigt som klienter 

kanske får ett annat stöd än de egentligen behöver. Ett förslag på åtgärd är att socialsekreterare 

vid första linjen skulle ha behörighet att bevilja andra relevanta insatser. Socialsekreterarna 

inom första linjen ska ha kompetensen att bedöma behov och inte fördröja ärenden som inte hör 

hemma på första linjen (Uppdrag psykisk hälsa, 2018). Genom en möjlighet att bevilja andra 

insatser kan personligt stöd används när socialsekreterarna själva tror att insatsen kan vara 

gynnsamt. Detta är viktigt utifrån att forskning tyder på att arbetsalliansen och den 

professionellas inställning till insatsen är viktigare än själva metoden när en förändring ska till 

(Røkenes & Hanssen, 2007). Även om forskning tyder på att relationen mellan professionell 

och klient är viktigast så kan det anses vara relevant att säkerställa att en metod fungerar och 

leder till förändring. Vilket tar oss vidare till betydelsen av utvärdering. 

7.4 Utvärdering av insatsen personligt stöd 

I det inhämtade datamaterialet har det framkommit att utvärdering av insatsen ibland inte blir 

av. Det framkommer att ORS/SRS är uppföljningsinstrument som informanterna har tillgång 

till, men att dessa verktyg inte nyttjas i särskilt stor utsträckning. Några informanter uppger att 
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det inte blir så mycket till utvärdering överhuvudtaget. Detta leder till funderingar över om det 

går att säkerställa att insatsen personligt stöd ger resultat. Vid användning av insatser som inte 

är evidensbaserade är uppföljning av insatsen extra viktigt för att kunna avgöra om klienten får 

rätt stöd och målen med insatsen uppfylls (Uppdrag psykisk hälsa, 2018). Genom att använda 

sig av ORS/ SRS som verktyg när det kommer till utvärderingen kan informanterna tillsammans 

med klienterna skapa en allians där de tillsammans jobbar för att förbättra livssituationen för 

klienten. Att låta klienten vara delaktig i arbetet och ta tillvara på dennes önskemål bidrar i 

positiv riktning till att uppnå uppsatta mål (Andersson Långdahl & Marklund, 2018). 

Uppföljning genom ORS och SRS är något som bör göras med jämna mellanrum under 

pågående insats och gör det möjligt att i ett tidigt skede fånga upp om det erbjudna stödet hjälper 

klienten eller inte (Andersson Långdahl & Marklund, 2018). I empirin framkom det att 

informanter ansåg det som en svårighet att veta om man sysslar med rätt saker och om det 

erbjudna stödet var rätt stöd för klienten. Utan att följa upp en insats så finns det en risk att man 

jobbar på under en lång tid utan att göra skillnad eller nå resultat (Andersson Långdahl & 

Marklund, 2018). Genom att tydliggöra riktlinjer för utvärdering av insatsen personligt stöd, 

kanske socialsekreterarna kan uppleva en större trygghet i sitt arbete. Resultatet tyder på att det 

finns risk att en utvärdering inte blir av alls när det är upp till socialsekreterarna att själv avgöra 

hur utvärderingen ska genomföras. För att kunna säkerställa kvalitén på insatsen personligt stöd 

samt se om stödet faktiskt bidrar till förändring skulle det kunna vara av vikt att utvärdera och 

kontrollera innehållet i insatsen. En förbättringsmöjlighet som denna studie identifierat är ett 

införande av en bestämmelse av ledningen som säger att samtliga insatser med personligt stöd 

ska utvärderas. Eftersom de som använder ORS/SRS uppger att det är ett bra verktyg för 

utvärdering så bör förslagsvis detta användas. 

7.5 Sammanfattade slutsatser 

Denna studie har svarat på frågeställningen vad som skulle behövas för att förbättra 

arbetssituationen för socialsekreterare som beviljar sig själv som personligt stöd.  Studien visar 

att ett visst handlingsutrymme och möjlighet att planera sina insatser utifrån sin kompetens är 

nödvändigt. Däremot har det visat sig att uppdraget behöver diskuteras och ramar behöver 

förtydligas. Främst ramarna gällande vad som är ett första linjeärende och inte. Att tydliggöra 

uppdraget skulle kunna främja arbetstryggheten och ge större kontinuitet och konsensus inom 

första linjen. Ett likatänk skulle underlätta vid rekrytering av ny personal genom att tilltänkt 

personal blir införstådd i uppdraget och vet vad som förväntas av en. Det blir också lättare att 

som nyanställd komma in i arbetet och förstå sina arbetsuppgifter. Vilken i förlängningen skulle 

kunna påverka trivseln på arbetsplatsen och stämningen mellan arbetskollegorna.  

Studien har identifierat att det finns en risk med luddiga riktlinjer som hör ihop med 

rättssäkerheten. Denna studie visar att det är positivt med medhandläggarskap för att höja 

rättssäkerheten. Att vara två i ärenden kan både leda till ett bredare perspektiv över klientens 

behov och två kollegors kompetens som blir sammanslagen leder dessutom till en mer 

mångsidig insats. Det är även positivt med medhandläggarskap utifrån möjligheten att 

utvärdera varandra då denna studie visat att utvärdering av personligt stöd skulle kunna 

användas i större utsträckning. Studien har visat att det från ledningshåll måste tydliggöras och 

bestämmas hur och på vilket sätt utvärdering ska genomföras. I nuläget framkommer det att 

utvärdering och uppföljning inte alltid blir gjort och att det är otydligt hur det ska göras. För att 
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säkerställa att insatsen gör nytta är det nödvändigt med utvärdering vilket anses vara viktigt att 

titta närmare på i vidare forskning.   

Ett förslag på åtgärd är att socialsekreterare vid första linjen skulle ha behörighet att bevilja 

andra relevanta insatser. Så att personligt stöd används när socialsekreterarna själva tror att 

insatsen kan vara gynnsam. Att informanterna bara kan bevilja sig som personligt stöd trots att 

de egentligen uppfattar problematiken för svår kan leda till en risk att klienten inte får rätt typ 

av stöd. Förslagsvis borde socialsekreterare inom första linjen ha befogenhet att bevilja 

öppenvård. Om så varit fallet hade inte socialsekreterare vid första linjen behövt mota ärenden 

som de redan i inledningsfasen känner är för svår problematik för första linjen. På så sätt kanske 

även trycket på specialistnivån sjunker. Denna fördelning mellan ärenden på olika nivåer inom 

socialtjänsten är något som denna studie visat behöver förtydligas. Hur det ska göras behöver 

vidare forskning visa.  
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8 Arbetsfördelning 
Författarna av denna studie, Ulrika Magnusson och Ida Öhman har bidragit lika mycket till det 

färdiga resultatet. All text är skriven tillsammans. Även om författarna ibland delat upp arbetet 

och jobbat på olika delar samtidigt så har ett medvetet byte skett så att båda ska ha jobbat med 

studiens alla delar och bidragit likvärdigt till dem. All text är skriven och omarbetat i ett drive-

dokument som gjort det möjligt för båda författarna att hela tiden ha tillgång till allt material. 

Alla sex intervjuer genomfördes tillsammans och båda bidrog genom att ställa frågor utifrån 

den färdiga intervjuguiden. För att skynda på arbetet med transkriberingen så delade författarna 

på dem och tog tre vardera. 

9 Tack till 
Vi vill börja med att tacka informanterna som ställt upp på intervjuer och genom det gjort denna 

studie möjlig. Vi vill även passa på att tacka Ove Grape, som varit vår handledare under denna 

periodvis slitsamma process. Tack för snabba svar när vi kört fast. Slutligen vill tacka varandra 

för ett gott och trevligt samarbete.  
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11 Bilaga A – Intervjuguide 

11.1 Tema Bakgrund  

o Kan du berätta om dig själv?  

o Hur länge har du arbetat som socialsekreterare? 

o Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 

o vart/vad jobbade/gjorde du innan? 

o Varför valde du det här arbetet? 

o Vad tycker du om ditt arbete?  

11.2 Tema Personligt stöd  

o Om du beskriver insatsen personligt stöd för andra, vad säger du då? 

o Kan du beskriva hur insatsen personligt stöd ser ut utifrån olika ärenden?  

o I vilka olika ärenden kan du bevilja dig som personligt stöd? (finns det typer av 

ärenden som du hellre beviljar dig som personligt stöd i) 

o Hur organiseras insatsen personligt stöd? 

o Hur ser riktlinjerna ut för insatsen personligt stöd?  

o Hur ser planeringen ut för insatsen personligt stöd? Tidsbegränsning? 

 

o Upplever du att det finns variationsmöjligheter i insatsen personligt stöd? 

o Upplever du att du har ett handlingsutrymme och kan påverka insatsen personligt 

stöd? 

o Vad möts du av för utmaningar när det kommer till insatsen personligt stöd? 

o Finns det något som skulle kunna underlätta för dig när det kommer till insatsen 

personligt stöd?  

 

o När du beviljat dig själv som personligt stöd, vilka gränsdragningar gör du då 

gentemot andra sociala insatser? Till exempel boendestöd. 

o  Hur utvärderas insatsen personligt stöd? 

o Vad ger dig bekräftelse i att ett personligt stöd varit lyckat? Finns det tillfällen när du 

avslutar insatsen innan tidsplaneringen egentligen gått ut? 

11.3 Tema Arbetssituation  

o Hur upplever du din arbetssituation? 

o Finns det önskvärda förändringar?  

o Pratar ni om eran arbetssituation socialsekreterare emellan? 

o Upplever du att du har ett handlingsutrymme i din tjänst? 

o Vilka fördelar ser du med ett handlingsutrymme? 

o Vilka nackdelar ser du med ett handlingsutrymme? 

 

Fråga om intervjupersonen vill tillägga något som anses vara av vikt för studiens syfte.  

 

 


