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Abstract 

Author: Max Roos 

Title: Freedom and limitations of care managers - A qualitative study on freedom of action in 

social psychiatry in the city of Stockholm [Translated title] 

 

The aim of this study was to investigate the freedom of action of the care managers in the 

handling of trial and training apartments. The study is based on the following questions: What 

level of freedom does the care managers experience in the assessment of trial and training 

apartments? How does the care manager create a good environment, taking into consideration 

the client's involvement and wishes, in the management of trial and training apartments? 

 

The study is based on individual interviews based on a semi-structured interview guide with 

six care managers working in the government-run social psychiatry organisation in the city of 

Stockholm. The results of the study showed that there is no contradiction between the 

guidelines and the individual assessment that all clients are entitled. In either case, when it 

comes to the trial and training apartments at the social psychiatry organisation in the city of 

Stockholm. The study also shows that the client's cognitive ability determines how much the 

client participates in the investigation. The unused space of action is given to the care 

manager, which then increases the scope of action. 
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Sammanfattning 

Författare: Max Roos 

Titel: Biståndshandläggarens frihet och begränsningar - En kvalitativ studie om 

handlingsfrihet inom socialpsykiatrin i Stockholm stad 

 

Syftet med studien är att undersöka biståndshandläggares handlingsutrymme i 

handläggningen av insatsen försöks- och träningslägenhet. Studien utgår från följande 

frågeställningar: Hur upplever biståndshandläggaren graden av frihet i sitt handlingsutrymme 

i bedömning av försöks- och träningslägenhet? Hur tillgodogör biståndshandläggaren 

klientens medverkan och önskemål i handläggningen av försöks- och träningslägenhet?  

 

Studien baseras på enskilda intervjuer som utgick ifrån en halvstrukturerad intervjuguide med 

sex stycken biståndshandläggare som arbetar inom socialpsykiatrins 

myndighetsutövandeverksamhet i Stockholms stad. Studiens resultat visade på att det inte 

finns någon motsättning mellan riktlinjerna och den individuella bedömning som alla klienter 

har rätt till, utan att handlingsutrymmet fyller ut riktlinjernas funktion. I alla fall när det gäller 

insatsen försöks- och träningslägenhet inom socialpsykiatrin i Stockholms stad. Studien kom 

också fram till att klientens kognitiva förmåga avgör hur mycket klienten medverkar i 

utredningen. Det outnyttjade handlingsutrymme hamnar hos biståndshandläggaren, som då får 

ett utökat handlingsutrymme. 

 

Nyckelord: gräsrotsbyråkrati, biståndshandläggare, handlingsutrymme 
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1 Inledning 

Du som läser det här har sannolikt en bostad. En trygg plats som du hyr eller äger, möblerar 

efter ditt tycke och smak, en plats att kalla hem. Men ca 34 000 (Socialstyrelsen, 2017a) 

människor i Sverige har inte det. De har av olika anledningar inte tillgång till den reguljära 

bostadsmarknaden. Det kan bero på till exempel skulder, missbruk eller psykisk ohälsa, och 

det är inte ovanligt att det är en blandning av dem. Enligt Socialstyrelsen är det en 

grundläggande rättighet ha en bostad (2017b) och i Socialtjänstlagen står det att kommunen 

har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de 

behöver (SFS 2001:453). Det betyder bland annat att Socialnämnden i kommunen ska i sin 

verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning (SFS 2001:453). 

Socialstyrelsen skriver i sina centrala rekommendationer:  

 

Ett eget boende ger en större möjlighet att leva ett självständigt och värdigt liv Med ett 

eget boende avses inte härbärgen eller liknande där syftet är att ge tak över huvudet. I 

stället avses tillgång till en ordinarie fullvärdig bostad. För den som inte själv kan skaffa 

ett sådant boende på den öppna marknaden kan socialtjänsten lämna bistånd genom att 

teckna kontraktet åt den enskilde, ett så kallat socialt kontrakt. (Socialstyrelsen, 2017b) 

 

Idag finns cirka 13 400 hushåll som innehar ett socialt kontrakt, något som också kallas den 

sekundära bostadsmarknaden (Socialstyrelsen, 2017c). Det innebär att socialtjänsten hyr ut 

lägenheten i andra hand och att kontraktet kan vara förknippat med särskilda villkor och 

regler, ofta tillsyn. En första åtgärd för att skapa en tryggare, mer förutsägbar, bostadssituation 

kan vara att låta hyresgästen överta kontraktet, om inte särskilda skäl talar emot detta 

(Socialstyrelsen, 2017c).  

 

Två av boendeinsatserna som kan beviljas till individer aktuella vid socialpsykiatrin är 

försöks- och träningslägenhet. Tjänstemannen som utreder, bedömer och beslutar om 

tränings- och försökslägenheter är oftast en biståndshandläggare eller socialsekreterare vid 

kommunens myndighetsutövande verksamhet för socialpsykiatrin. En biståndshandläggare 

förutsätts ha kunskaper inom juridik samt ha ett humanistiskt perspektiv. Det juridiska 

perspektivet går ut på att biståndshandläggaren ska tolka och tillämpa lagen. Vad det gäller 

det humanistiska perspektivet så är dess innebörd svårare att beskriva. Biståndshandläggaren 

ska stödja individen som ansöker om bistånd till ett mer självständigt liv. Men det finns 

motsättningar kring dessa perspektiv. Samtidigt som biståndshandläggaren ska stödja 
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individen till ett självständigt liv kan handläggaren samtidigt vara stoppklossen som bedömer 

att den sökande ej är berättigad bistånd. 

 

1.1 Problemformulering 

Biståndshandläggning är ett komplext arbete. Du ska förhålla dig till lagen, de lokala 

riktlinjerna, ekonomiska förutsättningar, politikernas beslut om verksamheten och framförallt 

klienten som ansöker om bistånd (Johansson, 2007). För att biståndshandläggaren ska kunna 

utföra sitt arbete med utgångspunkt från Socialtjänstlagen har de rätt att göra individuella 

bedömningar.  Många kommuner runt om i landet har dock valt att formalisera 

behovsbedömningen och även standardisera hjälpinsatserna och använder sig i någon form av 

insatskatalog. Blomberg och Petersson (2003) menar på att handläggningen av ärenden har 

gått mot att bli mer rutinartad med syftet att öka rättssäkerheten för den enskilde, dock 

minskar chansen att klienten får sina individuella behov tillgodosedda. 

 

De lokala riktlinjer som finns inom socialtjänsten är till för att göra riktiga och rättssäkra 

beslut. Dock visar den tidigare forskningen att riktlinjer både kan underminera 

handlingsutrymmet och i andra fall stärka det (Evans & Harris, 2004). Biståndshandläggaren 

befinner sig närmast klienten i den kommunala socialpsykiatriska verksamheten och har 

organisationens lokala regler att förhålla sig till i sina bedömningar (Johansson, 2007). 

Biståndshandläggaren blir tvungen att jämka mellan riktlinjerna, lagtexten och klientens 

önskemål (Johansson, 2007). Handläggare som befinner sig i denna position är vad som 

brukar kallas en gräsrotsbyråkrat. 

 

Intresset för studiens problemområde väcktes efter att uppsatsskrivaren påbörjade ett 

extrajobb som biståndshandläggare inom socialpsykiatrin i Stockholms stad. Bedömningarna 

kring försöks- och träningslägenhet verkade skilja sig åt och att de verkade inte alltid följa 

riktlinjerna. Uppsatsskrivaren ansåg därför att undersöka biståndshandläggares 

handlingsutrymme i handläggningen av insatsen försöks- och träningslägenhet borde 

undersökas. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka biståndshandläggares handlingsutrymme i 

handläggningen av insatsen försöks- och träningslägenhet.  



Sida | 3  
 

 

För att uppfylla detta syfte utgår studien från följande frågeställningar:  

 Hur upplever biståndshandläggaren graden av frihet i sitt handlingsutrymme i 

bedömning av försöks- och träningslägenhet? 

 Hur tillgodogör biståndshandläggaren klientens inflytande över insatsen försöks- och 

träningslägenhet? 

 

1.3 Avgränsning 

Arbetet fokuserar endast på vissa aspekter i handläggningsprocessen av försöks- och 

träningslägenhet: kommunala riktlinjer, lagar och hur biståndshandläggaren upplever sitt 

handlingsutrymme. Det finns även andra aspekter som skulle kunna spela in vid 

handläggningen av ärenden till exempel krävande anhöriga eller kommunens tillgång på 

lägenheter. Dessa aspekter är dock inte relevanta för studien då föremålet för arbetet är 

handlingsutrymmet i bedömningsprocessen. 

 

1.4 Definitioner 

Stockholms stad använder sig av Nationella psykiatrisamordningens definition av målgruppen 

psykiskt funktionshindrad/socialpsykiatrin.  Då studien genomförs i Stockholms stad är det 

lämpligt att arbetet använder samma definition. Definitionen lyder: 

 

En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter 

med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller 

kan antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av 

psykisk störning. (Nationella psykiatrisamordningen, 2006:6) 

 

I Stockholms stads riktlinjer för socialpsykiatrin förtydligar man vikten av att utgå från det 

stödbehov den enskilde individen har. De ger exempel på områden där behov kan finnas: 

sociala behov (boende, boendestöd, sysselsättning och social rehabilitering), psykiatriska 

vårdbehov och behov som avser försörjning (Stockholms stad, 2012). 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sju avsnitt med olika underrubriker där det inledande avsnittet utgör en 

kortfattad presentation av insatsen försöks- och träningslägenhet samt en problematisering av 

biståndshandläggarens arbete. Avsnittet avslutas med studiens syfte och frågeställningar. I 
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avsnitt två redovisar de rättsliga ramarna som används i studien. I avsnitt tre behandlas 

tidigare forskning på området handlingsutrymme. I avsnitt fyra presenteras uppsatsens 

teoretiska referensram som är Michael Lipskys gräsrotsbyråkrati. I avsnitt fem behandlas den 

valda metoden för datainsamling. Avsnittet avslutas med etiska överväganden. Vidare i 

avsnitt sex presenteras studiens resultat och analys. I det avslutade avsnittet, avsnitt sju 

sammanfattas och diskuteras resultaten. Avsnittet avslutas med implikationer för framtida 

forskning.  
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2 Rättsliga ramar 

I det här avsnittet presenteras de rättsliga ramarna som är relevanta i handläggningsprocessen 

av försöks- och träningslägenhet för socialpsykiatrins klienter i Stockholms stad. Detta för att 

öka förförståelsen för de lagar och riktlinjer som biståndshandläggarna i Stockholms stad har 

att förhålla sig till i sin handläggning av försöks- och träningslägenhet.  

 

Först presenteras utvalda paragrafer ur Socialtjänstlagen som samtliga biståndshandläggare i 

Sverige måste följa. Anledningen till varför endast Socialtjänstlagen (SoL) och inte Lag 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) presenteras är för att 

insatserna försöks- och träningslägenhet beviljas enligt SoL och inte LSS. Klienten i fråga 

behöver heller inte tillhöra LSS personkrets (målgrupp) för att kunna ta del av insatsen. I 

slutet av detta avsnitt presenteras två dokument som innehåller lokala riktlinjer i Stockholms 

stad: Riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens socialpsykiatri (2012) och 

Riktlinjer för Handläggning av försöks- och träningslägenheter (2014). 

 

2.1 Socialtjänstlagen 

Socialtjänstlagen (2001:453) är en målinriktad ramlag, som innehåller en både regler om 

rättigheter och skyldigheter. Lagens övergripande syfte är att främja människornas 

ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i 

samhällslivet. Socialtjänsten ska även ” under hänsynstagande till människans ansvar för sin 

och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 

resurser” och ” Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.” (SFS 2001:453). 

 

2.1.1 Rätten till bistånd 

När en ansökan kommer in till socialtjänsten prövas rätten till bistånd enligt Socialtjänstlagen 

(SoL) 4 kap 1§. 

 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt 

har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin 

livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett 

självständigt liv. (SFS 2001:453) 
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Socialnämnden eller stadsdelsnämnden kan dock bevilja bistånd utöver vad som följer 4 kap 

1§ om det finns skäl för det. Biståndet beviljas då enligt SoL 4 kap 2§. Exempel på sådant 

bistånd är insatsen försökslägenhet då försökslägenhet normalt inte omfattas av rätten till 

bistånd enligt SoL 4 kap 1 §. Bistånd beviljat enligt 4 kap 2 § kan dock inte överklagas genom 

förvaltningsbesvär, utan bara genom laglighetsprövning.  

 

2.1.2 Särskilda bestämmelser för människor med funktionshinder 

I Socialtjänstlagens femte kapitel finns särskilda bestämmelser för olika grupper. 

Bestämmelser för människor med funktionshinder förekommer särskilt i 7 – 8a §§. I 

Socialtjänstlagens 5 kap 7§ står det att: 

 

Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl 

möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets 

gemenskap och att leva som andra.  

 

Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och 

får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.  

 

Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana 

svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende. (SFS 2001:453) 

 

SoL 5 kap 8§ ställer krav på att kommunen är väl förtegen med levnadsförhållandena i för 

människor med fysiska och psykiska funktionshinder och att de har en uppsökande 

verksamhet som upplyser om socialtjänstens verksamheter. Kommunen måste också planera 

sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder där planeringen ska ske 

i samverkan med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer. 

 

2.2 Stockholms stads riktlinjer 

2.2.1 Handläggning inom socialpsykiatrin 

Stockholms stads riktlinjer för socialpsykiatrin beslutades av kommunfullmäktige 2011 och 

reviderades 2012. Riktlinjerna innehåller avsnitt om utredning och biståndsbedömning, 

dokumentation och uppföljning. I början av dokumentet står syftet med stadens riktlinjer: 
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Syftet med riktlinjerna är rättssäkerhet och likabehandling när det gäller utredning, 

bedömning och tillgång till de insatser som erbjuds från stadens socialtjänst. I varje 

enskilt fall ska en individuell prövning ske. Riktlinjerna ska ge handläggare stöd och 

vägledning i arbetet och utgår från socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, hälso- och sjukvårdslagen, offentlighets- och sekretesslagen, 

förvaltningslagen och annan relevant lagstiftning. (Stockholms stad, 2012:4) 

 

Personer med psykiskt funktionshinder och är mellan 20 och 64 år handläggs av 

stadsdelsförvaltningens eller socialförvaltningens myndighetsutövandeverksamhet för 

socialpsykiatri (Stockholms stad, 2012). Personer under 20 år handläggs av en barn- och 

ungdomsenhet. Personer över 64 år handläggs av äldreomsorgen, men om klienten fortfarande 

är i behov av socialpsykiatriska insatser kan äldreomsorgen fortsatt köpa insatser från 

socialpsykiatrins utförare (Stockholms stad, 2012). 

 

2.2.1.1 Utredning, bedömning och beslut 

I Stockholms stad används bedömningsinstrumentet Dokumentation, Utvärdering, Resultat 

(DUR) vid utredningar för att bedöma insatser inom socialpsykiatrin. Detta för att säkerställa 

rättssäkerheten i utredningen för både handläggare och klienten (Stockholms stad, 2012). 

 

Grundregeln är att utredning ska genomföras med klientens samtycke och när klienten 

ansöker om bistånd bör uppgifterna i utredningen främst hämtas från honom eller henne. 

Stockholms stad skriver dock i sina riktlinjer att klienter med psykiskt funktionshinder kan ha 

svårt att acceptera att en utredning kring dem har startat. 

 

När det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning kan det finnas svårigheter att 

alltid få acceptans hos den enskilde för lagens intentioner. Detta ställer krav på aktivt 

motivationsarbete så att de behov personen har kan tillgodoses. (Stockholms stad, 

2012:17)   

 

En utredning ska vara tillräckligt omfattande för att kunna ge ett bra underlag för beslut, men 

den ska dock inte vara mer genomgripande än vad som är nödvändigt. Med hjälp av DUR 

görs en kartläggning av klientens livssituation, den bör innehålla bland annat: 

bostadssituation, socialt nätverk, utbildning, arbetslivserfarenhet, intressen, ekonomi, psykisk 
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och fysisk hälsa, eventuellt missbruk och kriminalitet samt tidigare och pågående behandling 

(Stockholms stad, 2012). 

 

Efter DUR utredningen ska biståndshandläggaren skriva sin bedömning. Bedömningen ska 

fokusera på det som är speciellt för den klienten (Stockholms stad, 2012). En klient kan uppnå 

skälig levnadsnivå genom en liten insats från socialpsykiatrin, en annan person kan behöva en 

mer omfattande insats. Därför måste bedömningen alltid vara individuell. 

 

Ett ärende avgörs alltid genom ett beslut som fattas enligt gällande delegationsordning. 

Beslutet ska tas direkt när utredningen är slutförd, även om beslutet ej kan verkställas vid den 

aktuella tidpunkten (Stockholms stad, 2012). Beslutet ska omgående meddelas klienten 

skriftligen. Av beslutet som fattas ska det framgå: vad klienten har ansökt om, vilka insatser 

som beviljats och i vilken omfattning, målet med insatsen, hur lång tid beslutet gäller, 

eventuell motivering om beslutet gäller ett avslag.  

 

De skäl som ges för avslag av det ansökta biståndet ska vara sakliga samt utgå från klientens 

faktiska livsomständigheter (Stockholms stad, 2012). Beslutet måste dock omprövas om det 

sker väsentliga förändringar i de förhållanden som legat till grund för beslutet. 

 

2.2.1.2 Den enskildes rätt att utforma insatsen 

I Socialtjänstlagen framgår det att alla insatser ska utformas i samråd med klienten och denne 

ska ha största möjliga inflytande över hur insatserna planeras och utförs (SFS 2001:453). Det 

är av stor vikt att frågor om bemötande och tillgänglighet uppmärksammas i utredningen, då 

det kan ha avgörande betydelse för en klients möjlighet att komma till tals och utöva 

inflytande (Stockholms stad, 2012). Klienten ska ges reell möjlighet att vara delaktig i 

utformningen av insatsen och ska få sina önskemål och förslag prövade. Dock har klienten 

ingen ovillkorlig rätt att kräva en viss typ av utformning eller att insatsen utförs av en viss 

utförare. Ofta krävs extra tid och resurser från handläggaren för att möjliggöra delaktighet för 

klienten (Stockholms stad, 2012). 

 

2.2.1.3 Beställning 

Efter att beslutet om insats är fattat och verkställandet av insatsen ska ske, skrivs en 

beställning som sammanfattar utredningen, planeringen samt beslutet och skickas sedan till 
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utföraren. Utformningen av beställningen är av stor betydelse och styr till stor del hur 

utföraren ska ta sig an uppdraget. Enligt Stockholms stads riktlinjer (2012) ska följande 

framgå av beställningen: 

 

 Vad som har beviljats (antal timmar, pass eller annan tidsbegränsning)  

 Ersättningsnivå  

 Brukarens aktuella situation  

 Varför hjälpen behövs  

 Vad som ska göras inom det eller de livsområden som är aktuella för insats.  

 Konkreta och mätbara delmål  

 Insatsens syfte och önskade uppnådda mål  

 Övrig information som framkommit vid utredningen och som utföraren behöver känna till 

för att kunna utföra sitt uppdrag, exempelvis särskilda önskemål från brukaren, eventuella 

hjälpmedel, smittorisk m.m. 

(Stockholms stad, 2012:19) 

 

2.2.1.4 Uppföljning 

Varje beslut som fattas om insatser ska följas upp och utvärderas kontinuerligt eller vid 

förändringar. Enligt Stockholms stads riktlinjer (2012) ska en uppföljning ske för insatser som 

omfattas av valfrihet ske minst var sjätte månad. När en ny insats påbörjas kan det dock 

behöva ske en uppföljning tidigare. Biståndshandläggaren träffar klienten och utföraren var 

för sig eller tillsammans för att stämma av hur insatsen fungerar och om den har önskad 

effekt. Efter uppföljningen kan det behöva formuleras nya mål och del mål så att det speglar 

klientens aktuella situation. 

 

2.2.2 Handläggning av försöks- och träningslägenheter 

Enligt Stockholms stads riktlinjer (2014) är det personer med missbruks-, psykiska eller 

allvarliga sociala problem som har ofta svårigheter att få och/eller behålla en bostad som är 

målgruppen för försöks- och träningslägenhet. Träningslägenhet beviljas i normalfallet endast 

till personer som är folkbokförda i Stockholms stad. Boende i en träningslägenhet kan vara en 

förberedelse inför boende i försökslägenhet eller i ett annat, mer permanent form av boende 

(Stockholms stad, 2014). Försökslägenhet kan endast beviljas till personer som bedöms att ej 

på egen hand kunna bli godkända som förstahandshyresgäster. Personer som beviljas 

försökslägenhet ska innan fått relevant hjälp och stöd för sin problematik och bedömas ha 
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förutsättningar att klara eget boende och ha en realistisk möjlighet att kunna överta 

förstahandskontraktet på lägenheten (Stockholms stad, 2014). Enbart hemlöshet utgör ingen 

grund för att bli beviljad boende i försöks- eller träningslägenhet (Stockholms stad, 2014). 

Orsaken till att en person inte blir godkänd som förstahandshyresgäst kan vara bland annat: 

skulder hos Kronofogdemyndigheten, en tidigare avhysning på grund av hyresskuld, 

störningar, eller att personen saknar stadigvarande inkomst. Insatsen ska syfta till att 

förbereda klienten att klara ett eget boende.  

 

Försöks- och träningslägenheter hyrs med förstahandskontrakt av den aktuella förvaltningen 

som efter beslut om insats hyr ut lägenhet i andra hand till den biståndsbeviljade klienten. 

Förvaltningen som hyr lägenheten ansvarar för tillsyn, boendestöd och uppföljning under 

tiden som insatsen pågår (Stockholms stad, 2014). Vid behov ska klienten också erbjudas 

andra individuellt utformade insatser som komplement till boendeinsatsen, som till exempel 

sysselsättning, hemtjänst och trygghetslarm. Stödbehovet kan förändras under insatsen gång 

och därmed kan olika former av stöd vara nödvändigt under olika delar av boendeinsatsen 

(Stockholms stad, 2014). Insatserna ska alltid följas upp kontinuerligt av 

biståndshandläggaren för att kunna vara säker på att de pågående insatserna svarar mot 

klientens aktuella stödbehov.  

 

En förutsättning för att ett beslut om försöks- eller träningslägenhet ska kunna fattas är att det 

finns en upprättad arbetsplan med klienten. Beslutet om insatsen försöks- och 

träningslägenheter ska villkoras. I arbetsplanen ska det framgå att insatsen gäller under 

förutsättning att klienten fullföljer den upprättade arbetsplanen och de villkor som följer av 

hyresavtalet (Stockholms stad, 2014). I annat fall kan biståndshandläggaren ompröva beslutet 

och uppsägning av hyresavtalet kan ske.  

 

Boendetiden i träningslägenheten kan variera och är beroende av klienten stödbehov och 

övriga omständigheter. Det är viktigt att klienten inte är bosatt i lägenheten längre tid än vad 

som bedöms vara nödvändigt då träningslägenhet inte är en permanent boendelösning 

(Stockholms stad, 2014). Boendetiden i en försökslägenhet varar normalt mellan ett till tre år. 

Om det finns starka skäl kan boendetiden undantagsvis vara mer än tre år, till exempel om 

klienten har påbörjat skuldsanering hos kronofogdemyndigheten eller av andra anledningar 

som gör att klienten inte godkänns som förstahandshyresgäst av fastighetsägaren (Stockholms 
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stad, 2014). Om förutsättningarna är rätt kan förstahandskontrakt på försökslägenhet överlåtas 

till klienten.  

 

2.2.2.1 Omprövning/uppsägning/avhysning 

Omprövning av biståndsbeslutet för försöks- och träningslägenhet kan ske på grund av att 

klienten inte följer villkoren för boendet, till exempel inte betalar hyran, är störande eller i 

övrigt bryter mot hyreslagens eller hyreskontraktets bestämmelser. Även en avvikelse från 

arbetsplan kan vara ett skäl till att ompröva biståndsbeslutet (Stockholms stad, 2014). 

Uppsägning i förtid på grund av att hyresgästen förverkat hyresrätten kan ske enligt 

jordabalken 12 kap 42 § (SFS 1970:994). Först och främst ska klienten motiveras till att 

avflytta under frivilliga former. Om klienten vägrar att flytta trots uppsägning kan det bli 

aktuellt med en rättslig prövning, en så kallad avhysning. Om hyresgästen bestrider 

uppsägningen måste förvaltningen vid en rättslig prövning kunna bevisa att grund för 

förverkande föreligger.  
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3 Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning som visar vad handlingsutrymme är och hur 

riktlinjer kan påverka beslut inom socialtjänsten. Målet är att lyfta fram resultat och slutsatser 

från ett flertal nationella och internationella studier för att få en bredare bild av 

biståndshandläggarna och deras arbete. 

 

3.1 Sökprocess 

Vid valet av tidigare forskning så har sökorden varit handlingsutrymme, gräsrotsbyråkrati, 

biståndshandläggare, street-level bureaucracy, freedom of action, social service och social 

work. Databaserna som har använts är SöderSchoolar, DiVA och Google. I sökandet av 

tidigare forskning har det varit svårt att hitta tidigare studier som behandlar socialpsykiatri 

och handlingsutrymme. Anledningen till det kan vara att socialpsykiatrin är ett relativt nytt 

verksamhetsområde hos kommunerna. Under sökprocessen så har det uppkommit tidigare 

studier som har behandlat handlingsutrymme och äldreomsorg. Verksamhetsområdena 

socialpsykiatri och äldreomsorg har en del beröringspunkter när det gäller bland annat insatser 

och handläggningsprocess. Därav utgår studiens tidigare forskning till stor del från 

äldreomsorgen.  

 

3.2 Handlingsutrymmets ramar 

Anna Dunér och Monica Nordströms artikel The discretion and power of street-level 

bureaucrates: an example from swedish municipial eldercare (2006) redovisar 

handlingsutrymmet hos biståndshandläggare inom äldreomsorgen och deras relation till lagen 

och riktlinjer i den aktuella kommunen. Enligt Dunér och Nordström (2006) handlar en stor 

del av handlingsutrymmet om att man som handläggare inom socialtjänsten måste ta del av 

både verksamhetens riktlinjer och lagen för att göra riktiga och rättssäkra beslut. De redovisar 

också att kommuner runt om i landet har mer eller mindre klara riktlinjer att förhålla sig till 

inom sitt verksamhetsområde. En del kommuner har detaljstyrda dokument medan andra har 

mer utrymme. Undersökningen är en kvalitativ studie med syfte att ta reda på vad 

handläggarna faller tillbaka på när de tar beslut. Resultatet de kommer fram till är att 

handläggarna faller tillbaka på antingen riktlinjerna, lagen eller det moraliska perspektivet vid 

bedömning och beslut (Dunér & Nordström, 2006). 
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Dunér och Nordström (2006) redovisar handläggarens fyra olika tillvägagångssätt för att fatta 

beslut: Reject (avslag på ansökan enligt riktlinjerna), execute (beviljar ansökan rakt av i 

enlighet med riktlinjerna), transform needs (ansökan anpassas till riktlinjerna och kan därmed 

beviljas) och control (ansökan måste kontrolleras och beviljas om behovet ej kan tillgodoses 

på annat sätt). Författarna skriver i diskussionen att biståndshandläggarna i deras 

undersökning var mycket lojala gentemot kommunens riktlinjer, vilket resulterar i att dessa 

handläggare inte har särskilt stort handlingsutrymme som lagen faktiskt tillåter dem att ha 

(Dunér & Nordström, 2006). Det innebar också att biståndshandläggarna inte 

individanpassade de äldres behov i lika stor utsträckning som lagen tillåter då riktlinjerna i 

kommunens äldreomsorgsverksamhet är detaljstyrda. 

 

Margareta Lindelöf och Eva Rönnbäck skriver i sin avhandling Att fördela bistånd - Om 

handläggningsprocessen inom äldreomsorgen (2004) att biståndshandläggare i äldreomsorgen 

har enligt socialtjänstlagen ett stort handlingsutrymme. Dock visar studien på att 

handlingsutrymmet begränsas av det kommunala riktlinjerna. Resultatet blir att 

biståndshandläggaren inte använder sig av sitt lagstadgade handlingsutrymme utan begränsar 

sig genom att följa de lokala riktlinjerna. Det är därför spännande att ta upp Evans och Harris 

artikel från 2004 Street-level bureaucracy, social work and the (exaggerated) death of 

discretion där det både bekräftas och dementeras att kommunens riktlinjer begränsar 

handlingsutrymmet. Evans och Harris utgår från två studier som behandlar 

handlingsutrymmets påverkan när det gäller socialarbetarens bedömningar och beslut i 

England. Den ena studien visar på att handlingsutrymmet fyller ut det som riktlinjerna saknar 

medan den andra studien påvisar att handlingsutrymmet underminerar riktlinjerna. Författarna 

menar att lokala riktlinjer ger ett ökat handlingsutrymme (Evans & Harris, 2004). 

 

Tony Evans har i sin artikel från 2011 Professionals, Managers and discretion: critiquing 

street-level bureaucracy som visar likande resultat angående socialarbetares 

handlingsutrymme. Evans artikel är i huvudsak en teoretisk granskning av Michael Lipskys 

teori angående Street-level bureaucracy (gräsrotsbyråkrati). Han väljer att dela upp 

socialarbetare som tillämpar lagar och riktlinjer i två grupper. Grupp ett ser riktlinjerna som 

ett verktyg för att utöka sitt handlingsutrymme (top-down policy theorists). Grupp två ser 

riktlinjer som en begränsning för sitt handlingsutrymme (bottom-up theorists) (Evans, 2011).  
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3.3 En allt mer styrd handläggningsprocess 

Många kommuner har valt att formalisera behovsbedömningen och även standardisera 

hjälpinsatserna inom äldreomsorgen (Blomberg & Petersson, 2003). Blomberg och Petersson 

(2003) menar på att handläggningen av ärenden har gått mot att bli mer rutinartad och 

automatiserad, vilket har lett till en tydligare handläggningsprocess för biståndshandläggaren. 

Syftet med detta är att öka rättssäkerheten för den enskilde, dock minskar chansen att klienten 

får sina individuella behov tillgodosedda. Blomberg & Petersson (2003) drar slutsatsen utifrån 

detta att individens vilja och behov i samhället försvagas. 

 

En standardisering av insatser inom äldreomsorgen har blivit förutbestämda. Ett exempel är 

användandet av insatskatalog, där beskrivs vilka insatser som finns, i vilken utsträckning de 

kan tillhandahållas och hur insatsen ska utföras. Enligt Blomberg (2004) inskränker denna typ 

av handläggningsprocess handläggarens utrymme att göra individuella bedömningar och 

skräddarsydda insatser efter den enskildes behov. Något som utåt mot klienterna kallas för 

valfrihet, är i stort sätt standardlösningar som erbjuds som är upphandlade och utvärderade av 

kommunen (Blomberg, 2004). 

 

I Lindelöf & Rönnbäcks (2004) studie uppmärksammas det att biståndshandläggarna tycker 

att det är viktigt att vara helt fria från ekonomiska krav i sin behovsbedömning. Det primära är 

att utifrån socialtjänstlagen bedöma individens behov, kostnaden är det sekundära och bör 

aldrig styra över rättssäkerhetsaspekten. Det framkommer dock att verksamhetschefer inom 

socialtjänsten lägger ner mycket resurser på att öka biståndshandläggarens budgettänkande, 

skärpa deras kostnadsmedvetenhet och uppmanar till återhållsamhet (Lindelöf & Rönnbäcks, 

2004). 

 

3.4 Socialarbetaren som myndighetsutövare 

Enligt Hollander måste nästan alla socialarbetare på ett eller annat sätt förhålla sig till lagar 

och regler i sitt dagliga arbete. I den här studien agerar biståndshandläggaren rättstillämpare 

(Hollander, 2009). Dagens socialtjänstlag är en ramlag vilket betyder att det finns utrymme 

för tolkning och enligt Hollander (2000) ger det biståndshandläggaren möjlighet att tolka 

lagen och på så sätt göra en individuell bedömning. Dock menar Schlytter (1999) att 

utrymmet varierar för tolkning beroende på lagtextens klarhet och faktaunderlaget. Schlytter 
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(1999) menar också att socialarbetarens utbildning och erfarenheter har betydelse för 

tolkningen av rättsreglerna. 

 

Thomas Mathiesen skriver i Rätten i samhället, en introduktion i rättssociologi (2005) om 

alternativa rättskulturer. Han menar att de flesta rättstillämpare är ickejurister, till exempel 

biståndshandläggare. Vidare förklarar Mathiesen att trots socialsekreterarnas kunskaper i 

rättstillämpning så påverkade rättsregler i mindre utsträckning socialsekreterarnas 

bedömningar. Det som påverkade socialsekreteraren i sina beslut var ekonomi, 

organisatoriska förhållanden, moral och värderingar samt stress (Mathiesen, 2005).  

 

Mathiesen problematiserar begreppet rättspluralism. Med det menas att det finnas mer än ett 

rätt, beroende på hur man tolkar lagen (Mathiesen, 2005). Enligt honom kan det leda till att 

klienter får en mer oförutsägbar behandling samt att under ökad press kan socialsekreterarens 

bedömningar verka mer restriktiv och ta mindre hänsyn till klienternas rättigheter vilket kan 

innebära en fara för rättssäkerheten (Mathiesen, 2005). Karsten Åström, professor i 

rättssociologi menar att detta inte behöver betyda att besluten inte stämmer överens med 

lagstiftningen. Dock påpekar han att det är mycket anmärkningsvärt att det så tydligt syns att 

rättstillämpare med skilda bakgrunder och utbildning förhåller sig så olika till samma regler i 

handläggning av ärenden (Åström, 1995). 

 

3.5 Sammanfattning 

Kunskapsområdet om biståndshandläggarens handlingsutrymme är relativt stort. Dock har de 

tidigare studierna till största del fokuserat på bedömning och beslut om äldreomsorgen och 

ekonomiskt bistånd. Det som är relevant för denna studie är att tidigare forskning visar på att 

handlingsutrymmet kan begränsas av lokala riktlinjer men att lagen stödjer den individuella 

bedömningen. Men som Åström säger så kan fler olika bedömningar i samma ärende stämma 

överens med rådande lagstiftning. Dock påvisar Evans och Harris en tvetydighet. Vad som 

också är intressant är att tidigare studier visar på att det finns en attityd inom socialtjänsten att 

den begränsade individuella bedömningen skulle öka rättssäkerheten och att 

biståndshandläggarens lojalitet mot kommunens riktlinjer är förhållandevis stark.   



Sida | 16  
 

4 Teori 

I detta avsnitt behandlas den teoretiska utgångspunkten som empirin analyseras utifrån. Något 

som kännetecknar en biståndshandläggare är att de arbetar i den offentliga sektorn närmast 

klienterna och att de har både verksamhetens och individens krav att förhålla sig till. Dessa 

faktorer kännetecknar Lipskys teori gräsrotsbyråkrater och därför lämpar sig teorin bra för 

studien. 

 

4.1 Gräsrotsbyråkrater 

Michael Lipskys skrev år 1980 Street-level bureaucracy och därmed synliggjorde han också 

tjänstemannens roll i den offentliga förvaltningen, mer exakt de verksamheter som ”hanterar” 

människor. Lipskys benämning på tjänstemännen blev ”Street-level bureaucrats” som kan 

översättas till gräsrotsbyråkrater på svenska. Gräsrotsbyråkrater är enligt Lipsky (1980) 

definierbart enligt två kriterier. Den ena är att de har direktkontakt med klienterna i sitt arbete 

och den andra är att de har ett handlingsutrymme i sina arbetsuppgifter. Hans Esping förklarar 

att gräsrotsbyråkraterna är som de yttersta kapillärerna i den offentliga verksamheten där de 

verkställer politikernas och högre myndigheters beslut för den enskilde (Esping 1984). 

Johansson (2007) som har vidareutvecklat Lipskys teori formulerar gräsrotsbyråkraternas 

arbete som att de arbetar med enskilda fall där klienternas behov måste undersökas, 

uppskattas, värderas och bedömas. Gräsrotsbyråkrater är bland annat poliser, socialarbetare 

och lärare, det är därför en ganska vanlig yrkesgrupp i samhället. 

 

Enligt Lipsky (1980) har gräsrotsbyråkraterna ofta valt yrket utifrån att de har ett genuint 

intresse att göra skillnad i samhället. Dock är verkligheten en annan, då utformandet av 

dagens sociala arbete hindrar dem att uppnå den ideala rollen som social arbetare, 

grundtanken med arbetet. De utvecklar strategier för att orka med det dagliga arbetet, till 

exempel att hantera press från både organisationen och klienterna. Resultatet blir att de 

anpassar sitt sätt att arbeta, sänker det emotionella ansvaret gentemot klienten samt att de 

sänker förväntningarna på sig själva. 

 

Lipskys teori fokuserar på gräsrotsbyråkratens arbete utifrån dennes perspektiv. Jämfört med 

andra tjänstemän i olika organisationer så har gräsrotsbyråkraten ett relativt stort 

handlingsutrymme. De kan till exempel besluta om utformning, mängd och kvalitet på de 

fördelar och sanktioner som de har delegation att besluta om. Handlingsfriheten är nödvändig 
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för att kunna utföra arbetet som gräsrotsbyråkrat då ärendena är så pass individuella och 

komplexa att det inte går att formulera färdiga handböcker. Då gräsrotsbyråkraterna arbetar 

med människor som har sina individuella problem behöver de handlingsfriheten för att kunna 

ge alla människor ett möte som präglas av flexibilitet och medkänsla. Gräsrotsbyråkraten har 

därför ett eget ansvar att besluta om vilka insatser som klienten är berättigad till. 

Gräsrotsbyråkraten gör därmed en samlad bedömning av insatsens utformning samt tar 

ställning till klienten egna krav och kan ibland behöva ifrågasätta och omdefiniera kraven 

(Johansson, 2007).  

 

Det betyder dock inte att gräsrotsbyråkraterna saknar begränsningar. Gräsrotsbyråkraterna 

måste förhålla sig till regelverk från överordnade, normer och regler inom yrkesgruppen 

(Johansson, 2007). Gräsrotsbyråkraternas arbete styrs av en mängd riktlinjer som beslutats av 

politiker och tjänstemän högst upp i hierarkin. En hierarki där toppen (politikerna) fattar 

besluten om verksamheten och där botten (gräsrotsbråkraterna) verkställer besluten som 

påverkar individen. Gräsrotsbyråkrater blir därför utsatta för krav från både klienterna och 

organisationen. Klienterna vill ha en insats som är individuellt anpassade medan 

organisationen vill ha generella lösningar. Då organisationen är starkast bestäms ramarna 

utifrån den och det blir därför gräsrotsbyråratens uppgift att konstruera klienten så att denne 

faller innanför organisationen specialisering. Till exempel om du behöver hjälp med att söka 

arbete kontaktar du arbetsförmedlingen, behöver du hjälp med försörjningen kontaktar du 

socialtjänsten. Johansson (2007) kallar det för att klienten får sin byråkratiska identitet och då 

blir det möjligt för handläggaren att ta emot ärendet. Ingen organisation kan ta hand om hela 

människan utan endast de ”problem” som faller inom organisationens specialisering.  

 

Klientens medverkan i ärendet är något som kännetecknar gräsrotsbyråkraternas arbete. 

Klienten och gräsrotsbyråkratens relation bygger på tillit och öppenhet. Dock är 

utgångspunkten i relationen mellan dem synnerligen ojämn. Den viktigaste anledningen till 

övertaget är att gräsrotsbyråkraten förfogar över de organisatoriska resurserna. Till exempel 

så kan en handläggare på en försörjningsstödsenhet ”belöna” eller ”bestraffa” klienten genom 

att bevilja eller neka ekonomiskt bistånd (Johansson, 2007). En annan anledning är att 

gräsrotsbyråkraten är på sin hemmaplan och att relationen till klienten är i viss mån rutinartad. 

För klienten är dock kontakten i viss form unik. Klienten vet lite eller ingenting om hur 

systemet fungerar, vilka regler som finns eller hens rättigheter och skyldigheter och har därför 
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i viss mån sämre kunskapsförutsättningar än motparten. Det medför rimligtvis att relationen är 

viktigare för klienten än för handläggaren (Johansson, 2007). 

 

På två sätt är gräsrotsbyråkraten beroende av klientens medverkan. För att arbetet ska vara 

berättigat så måste klienten ta emot den förslagna åtgärden och den ska påverkas av klientens 

egenskaper och egenheter (Johansson, 2007). Klienten är därmed både mottagare och ska ges 

reell möjlighet att vara med i utformandet av gräsrotsbyråkratens åtgärder. 

 

David Bills har delat in gräsrotsbyråkrater i sin klientrelaterade roll i två olika skikt. Det 

första skiktet kännetecknas av att hantera problem som krav. Bills förklarar det som att vi 

redan vet resultatet innan vi har börjat. I det andra skiktet hanterar man inte problem som 

krav, utan som situationer som måste undersökas, uppskattas, värderas och bedömas. Här vet 

vi inte på förhand resultatet (Billis, 1980). Därmed kan gräsrotsbyråkraten ifrågasätta 

klientens egna bedömningar och bedöma det ”verkliga” problemet åtskilt från det klienten 

presenterar (Johansson, 2007).  

 

Inom socialpsykiatrin i Stockholms stad återfinns gräsrotsbyråkraterna: biståndshandläggare 

(ibland med titeln Socialsekreterare), bitr. enhetschef och enhetschefer på tjänstemannanivå. 

Bedömning av klienterna sker av biståndshandläggarna. Bitr. enhetschefer har till uppgift att 

kvalitetsgranska handläggningen genom att medverka på ärendedragningarna, de har även 

högre delegation och kan fatta beslut som kräver det. Enhetscheferna har till uppgift att 

tillgodose biståndshandläggarna med en god arbetsmiljö samt har det högsta ansvaret att leda 

sin personal genom de lokala riktlinjerna samt fatta beslut enligt gällande delegationsordning.  

 

4.2 Tillämpning av teori 

Genom att använda teorin om gräsrotsbyråkrati kan biståndshandläggarens handlingsutrymme 

studeras samt ge oss kunskap om hur sociala relationer och styrdokument förhåller sig till 

varandra. Därför är gräsrotsbyråkrati lämplig som teoretisk utgångspunkt studien. 

 

Studerandet av hur gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme ser ut inom socialtjänstens 

verksamhetsområde socialpsykiatri ger oss kunskap om hur sociala relationer och 

styrdokument förhåller sig till varandra och hur det tar sig i uttryck. Det är nödvändigt för att 
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förstå biståndshandläggarens process från att ett nytt ärende aktualiseras på socialtjänsten till 

att ett beslut fattas.  

 

Klientmedverkan ger oss en förståelse hur biståndshandläggarna måste förhålla sig till 

klienten. Klienten är både mottagare av en insats samt är med och utformar insatsen. 

Klientens önskemål av insats är inte alltid densamma som biståndshandläggaren beviljar. En 

av gräsrotsbyråkraternas arbetsuppgifter är att ifrågasätta klientens egna bedömningar och 

bedöma det ”verkliga” problemet åtskilt från det klienten presenterar. Det är därför intressant 

att studera hur biståndshandläggarna tillvaratar klientens medverkan utifrån att 

socialpsykiatrins klienter i någon form har ett psykiskt funktionshinder och kan därmed ha en 

annan verklighetsuppfattning än biståndshandläggaren.  
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5 Metod 

5.1 Val av metod 

För att få kunskap om hur biståndshandläggarna tillämpar lagar och riktlinjer i bedömningen 

av försöks- och träningslägenhet samt hur handlingsutrymmet påverkas genomförs 

individuella intervjuer med sex olika biståndshandläggare. 

 

5.2 Genomförande 

Inför denna studie genomfördes halvstrukturerade individuella intervjuer med sex stycken 

biståndshandläggare i Stockholms stad. Halvstrukturerade intervjuer innebär att forskaren 

ställer samma frågor till alla respondenter och att forskaren följer en intervjuguide (Hjerm 

m.fl, 2014). En halvstrukturerad intervju tillåter fler öppna frågor och forskaren kan gå 

djupare in på en fråga om det känns nödvändigt. Detta gör det lättare att jämföra vad 

respondenterna har berättat, vilket också underlättar analysen (Hjerm m.fl, 2014). Enligt 

Creswell (2014) ska intervjuerna bestå av få generella öppna frågor. Öppenheten är viktig för 

att kunna samla in den stora mängd data som behövs för bearbetning och slutligen förståelse 

av erfarenheterna. Frågorna i denna studie är till exempel: ”Hur upplever du att riktlinjerna 

formar dig i din profession?”, ”Anser du att du kan individanpassa beslut med hjälp av 

riktlinjerna?”, ” Hur ser din tankeprocess ut från ansökan till beslut?” och ” Hur tar du hänsyn 

till klientens rätt till medverkan i utredningen?”.  

 

Respondenterna bestämde själva var intervjun skulle äga rum. Samtliga valde att göra 

intervjun på respektive arbetsplats. Två av respondenterna intervjuades i ett konferensrum på 

arbetsplatsen, de övriga intervjuades i deras arbetsrum. Intervjuerna spelades in så att 

uppsatsskrivaren kunde fokusera sig på intervjun istället för att stoppa respondenten för att 

kunna föra anteckningar, för att på så sätt skapa ett bättre flöde i samtalet. På så sätt skapades 

det ett bättre flöde i samtalet. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide, se 

bilaga 2. 

 

5.3 Urval och avgränsning 

Valet att göra studien i Stockholms stad gjordes eftersom det är en stor arbetsgivare som har 

ett flertal biståndshandläggare. Urvalet begränsas till en kommun då studien ej är ute efter att 

göra en jämförande studie kommuner emellan. Kontakt med biståndshandläggare upprättades 

genom förfrågningar över epost. Det totala antalet respondenter blev sex stycken, samtliga 
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fick informationsbrevet skickat till sig, se bilaga 1. Respondenterna är anställda på tre olika 

förvaltningar i Stockholms stad och tillhör beställarverksamheten inom socialpsykiatrin. Det 

fanns inga andra kriterier som behöver uppfyllas så som ålder, kön, utbildning eller antal år i 

yrket. 

 

5.3.1 Respondenterna 

Inom ramen för studien har sex stycken biståndshandläggare från kommunens 

beställarverksamhet inom socialpsykiatrin från tre olika förvaltningar i Stockholms stad 

intervjuats. Respondenternas egenvalda fiktiva namn samt ålder, examen och 

handläggarerfarenhet inom socialtjänsten redovisas för nedan. 

 Anna är 25 år och har en Juristexamen. Anna har 4 månaders erfarenhet som 

handläggare. 

 Sofia är 25 år och har en Fil.kand. i kriminologi. Sofia har 6 månaders erfarenhet som 

handläggare. 

 Linda är 40 år och har en Socionomexamen med inriktning mot äldreomsorg. Linda 

har 8 års erfarenhet som handläggare. 

 Lena är 60 år och har en Fil.kand. i sociologi. Lena har 27 års erfarenhet som 

handläggare. 

 Carro är 49 år och har en Socionomexamen. Carro har 10 års erfarenhet som 

handläggare. 

 Mikael är 63 år och har en Socionomexamen. Mikael har 20 års erfarenhet som 

handläggare. 

 

5.3.1.1 Kritisk diskussion om val av respondenter 

Biståndshandläggarna i Stockholms stad är enligt uppsatsskrivaren de bästa individerna att 

intervjua i denna studie då det är deras handlingsutrymme som studeras. Dock bör man vara 

medveten om att respondenterna kan vara omedvetet subjektiva. De kan framhäva sig själva 

eller sin arbetsplats eller tvärtom, utan att vara medvetna om det. Det är svårt eller rent 

omöjligt för respondenterna att vara helt opartisk i sina svar då studien i deras ögon kan ses 

som en utvärdering av deras handlingsutrymme. Efter den här reflektionen är det 

uppsatsskrivarens bedömning att valet av respondenter är rätt för denna studie. 
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5.4 Bearbetning och analys av materialet 

Efter varje intervju avsattes tid för att reflektera vad uppsatsskrivaren och respondenten hade 

pratat om. Uppsatsskrivaren har valt att inte transkribera intervjuerna i sin helhet utan endast 

valda citat. De inspelade intervjuerna har lyssnats på minst två gånger; en gång samma dag 

som intervjun hölls och sedan en gång till innan arbetet med analysen påbörjades. Efter det 

plockades citat ut som vara intressanta för studien och endast de citaten transkriberades. Den 

metoden användes för att vara tidseffektiv (Esaiasson m.fl., 2012). För att inte missa något 

väsentligt lyssnades intervjuerna igenom en extra gång för att kontrollera om det fanns 

ytterligare viktig information som kunde tillföras i analysen. I vissa fall har det gjorts små 

ändringar i citaten för att öka läsbarheten/förståelsen. 

 

Analysen utgjordes av att uppsatsskrivaren färgkodade de utvalda citaten som transkriberats 

enligt de teman uppsatsskrivaren uppmärksammade under bearbetningen: Riktlinjernas 

betydelse för handlingsutrymmet (underkategorier: Riktlinjernas påverkan, 

Biståndshandläggarens strategier och Motivering av beslut) och Klientens medverkan 

(underkategorier: Medverkan i utredningen, Klientens önskemål och När det inte går som 

planerat). Det sista uppsatsskrivaren gjorde var att välja ut de citat som var berättad och 

förklarande. I vissa fall har det gjorts små ändringar i citaten för att öka 

läsbarheten/förståelsen. Då fokus legat både på det som varit upprepande men även det som 

varit avvikande i materialet så ska härmed förtydligas att alla respondenter inte delar alla 

åsikter som framkommer i resultat- och analys avsnittet. 

 

5.5 Studiens trovärdighet 

5.5.1 Generaliserbarhet 

Ett av målen i studien är att ha en så hög generaliserbarhet som möjligt. Med hög 

generaliserbarhet menas att urvalet (rampopulationen) i en undersökning kan appliceras på 

den grupp (målpopulationen) man vill undersöka. Som forskare kan det vara rent omöjligt att 

få svar från en hel population. Med målpopulation menas den grupp som ska undersökas, utan 

reservationer för vad som är praktiskt möjligt. Rampopulationen är den konkreta grupp som i 

praktiken går att studera och urval är de utvalda ur rampopulationen som en till exempelvis 

intervjuar (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2015). I studien används enbart sex respondenter, 

vilket innebär att det kan vara svårt att generalisera resultatet till en större grupp eller andra 
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sociala miljöer Det kan dock vara möjligt att generalisera resultatet över gruppen 

biståndshandläggare i stort, i alla fall de som arbetar inom socialpsykiatrin i Stockholms stad. 

Kvale och Brinkmann (2009) ställer sig frågan varför en ska generalisera samhällsforskning 

där empiri är hämtad i intervjuform. De menar på att generalisering inom vetenskapen bygger 

på att kunskapen är giltig i all tid och rum. Samhällsvetenskapen är en kunskap som snabbt 

kan förändras i tid och rum och att det därmed är svårt att genomföra generalisering (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

 

5.5.2 Validitet 

Validitet handlar om att försäkra att det finns ett samband mellan den insamlade datan och 

den valda teoretiska ramen som datan ska mätas eller analyseras utifrån (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013). Hög validitet kan bland annat uppnås genom en korrekt operationalisering, 

det vill säga att studien bryts ner till teman och kan analyseras med hjälp av den valda teorin.  

 

Uppsatsskrivaren anser att arbetet undersöker det som avsikten med det är. Inom ramen för 

studien används halvstrukturerade intervjuer där Respondenterna har fått prata fritt utifrån 

valda ämnen. Materialet är därför innehållsrikt. För att säkerställa att intervjun har hållit sig 

inom det ämne som ska undersökas har intervjuguiden följts i så stor utsträckning som 

möjligt. 

 

5.5.3 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i en studies mätningsprocess. Hög reliabilitet uppfylls 

när en mätning kan omprövas av andra forskare, vid en annan tidpunkt, och ändå få samma 

resultat som i den ursprungliga studien (Sohlberg & Sohlberg, 2013).  

 

I en kvalitativ studie är det i princip omöjligt att återskapa alla delar i den miljön som 

intervjun genomförts i, till exempel genomföra intervju på samma geografiska plats, befinna 

sig i samma sinnelag, ha samma respondenter och med samma tidsåtgång. Självklart går vissa 

delar att återskapa, till exempel intervjuguiden samt vilka personer som blivit intervjuade. 

Men man bör ha i åtanke att människorna, både uppsatsskrivaren som intervjuare och 

respondenten har troligtvis förändrats under tiden.  
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Kvale och Brinkmann (2009) diskuterar reliabiliteten när intervjuaren inte exakt följer 

intervjuguiden. Om intervjuaren oavsiktligt ställer frågor som inte är med i intervjuguiden 

eller ställer ledande frågor som påverkar svaren så kan man ifrågasätta reliabiliteten. Det som 

kan höja reliabiliteten studie är att uppsatsskrivaren har följt en intervjuguide, även om 

ordningen i vilka frågorna ställts varierat samt att uppsatsskrivaren har försökt vara så 

transparent som möjligt i hur min studie har genomförts. Kvale och Brinkmann (2009) menar 

även på att allt för stort fokus på reliabilitet i kvalitativa studier kan vara ett hinder för 

forskarens kreativitet och variationsrikedom. 

 

5.5.4 Etiska överväganden 

Under hela arbetet med uppsatsen har etiska överväganden behövt göras. Enligt 

Vetenskapsrådet (2011) ska man som forskare förhålla sig till de fyra krav som finns gällande 

etik. Dessa fyra krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att respondenterna ska vara informerade om syftet med studien 

och de förutsättningar som rör deras medverkan. För att uppnå detta har respondenterna 

informerats om studiens syfte vid tre tillfällen; i första e-postutskicket, i det informationsbrev 

som skickades ut inför intervjuerna samt vid intervjuernas början för att säkerställa att de hade 

uppfattat mitt syfte med studien. Medverkan i studien kunde när som helst avbrytas utan orsak 

och materialet skulle därmed utan fördröjning förstöras. Information om detta gavs vid två 

tillfällen; i informationsbrevet samt på samtyckesblanketten som respondenterna fick läsa 

igenom och skriva under innan intervjun började. Respondenterna erbjöds även att ta ställning 

om de vill ha en kopia av det examensarbetet efter godkänt betyg. Examensarbetet 

distribueras via e-postadressen respondenten angav på samtyckesblanketten. 

 

Samtyckeskravet innebär att Respondenterna själva ska få besluta om eventuell medverkan i 

studien och att forskaren ska få dennes samtycke, gärna skriftligt. Samtliga respondenter har 

skrivit under en samtyckesblankett. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att man som respondent ska få vara anonym samt att 

uppgifterna man lämnar ut ej ska spridas till obehöriga. På grund av detta så har 

respondenterna avidentifierats och avkodade namn används genom hela studien. 
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Samtyckesblanketterna är det material som innehåller respondentens riktiga namn och endast 

förvarats analogt på en säker plats. Inspelningarna och transkriberingarna har förvarats digitalt 

i molnet via Dropbox där endast uppsatsskrivaren har behörighet. Skulle materialet mot 

förmodan hamna i obehöriga händer så står endast de avkodade namnen i det transkriberade 

materialet och därmed bör inte respondenternas identiteter kunna röjas. Samtliga uppgifter, 

utom samtyckesblanketten kommer att förstöras efter examensarbetets blivit godkänt. 

Samtyckesblanketten kommer att förvaras tillsammans med en kopia av examensuppsatsen i 

Södertörns högskolas arkiv och kommer att gallras och hanteras enligt Arkivlagen 

(1990:782). För uppgifter lämnade i forskningssyfte råder sekretess, men enligt Offentlighets- 

och sekretesslag (2009:400) kan uppgifter komma att lämnas ut till andra myndigheter och till 

forskare efter särskild begäran. 

 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet, i det här fallet inspelningarna från 

intervjuerna endast använts för det syfte som det från början avsåg. För att tillgodose detta 

krav så har materialet ej delats med någon utomstående och det kommer heller inte göras i 

framtiden. Det enda material som kommer att redovisas är det som framkommer i denna 

studie. 

 

Som forskare måste en göra en bedömning av studien möjliga konsekvenser. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar på att man måste beakta den eventuellt negativa påverkan som 

studien kan medföra respondenterna och sedan väga detta mot studiens potentiella nytta. Min 

uppfattning är att min studie kommer bidra positivt till vetenskapen då det finns relativt lite 

forskning som relaterar till området samt att respondenterna själva har uttryckt en positiv 

ställning till min studie. Uppsatsskivaren anser inte att ämnet är ”känsligt” för den enskilda 

respondenten och är risken är relativt liten att respondenterna upplever negativa konsekvenser 

till följd av studien.   
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6 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras resultaten från intervjuerna med 

biståndshandläggarna. I syfte att underlätta läsningen utgår resultatredovisningen från två 

temaområden som identifierades under kodningen av materialet.  

 

6.1 Riktlinjernas betydelse för handlingsutrymmet 

En gräsrotsbyråkrat inom socialtjänsten måste på ett eller annat sätt förhålla sig till lagar och 

riktlinjer. En stor skillnad mellan lag och riktlinje är att en riktlinje inte är juridiskt bindande 

och kan därmed inte hänvisas till i en bedömning eller beslut.  

 

6.1.1 Riktlinjernas påverkan 

Stockholms stads lokala riktlinjer angående handläggning av socialpsykiatrin och försöks- 

och träningslägenhet är framtagna för att biståndshandläggarna i staden ska arbeta likriktat 

och att handläggningen ska ske rättssäkert. Samtliga biståndshandläggarna som har intervjuats 

uppger att riktlinjerna är breda och omfattande men också något att förhålla sig till när de ska 

bedöma om försöks- eller träningslägenhet är rätt insats för den aktuella klienten. 

 

Nedan följer exempel på hur biståndshandläggarna ser på riktlinjernas utformning:  

 

Riktlinjerna för socialpsykiatrin och försöks- och träningslägenhet är ganska breda och 

omfattande. Men jag tänker att om man följer riktlinjerna ordagrant så kan de uppfattas 

som restriktiva. Men tolkar man dem, som vi ska göra, blir resultatet att de inte är så 

restriktiva. (Sofia) 

 

Riktlinjerna är rimliga, de är varken generösa eller restriktiva. Det är viktigt att det finns 

en riktlinje så att den målgruppen som insatsen är tänkt för faktiskt får ta del av insatsen. 

(Mikael) 

 

Det blir lite vad man gör det till. Jag skulle inte säga att riktlinjerna är generös men de är 

möjliga att jobba med. De ger en ganska många möjligheter. Jag tycker att de är öppna att 

jobba med, jag ser det inte som pekpinnar. Sen är det problematiskt överlag med riktlinjer 

eftersom det ser olika ut i olika kommuner och det är ett problem för rättssäkerheten om 

kommunerna tolkar olika. (Linda) 
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Enligt Evans (2011) indelning av socialarbetare, top-down policy theorists eller bottom-up 

theorists, är min bedömning att handläggarna ser riktlinjerna som ett verktyg för att utöka sitt 

handlingsutrymme (top-down policy theorists). Med hjälp av riktlinjerna har 

biståndshandläggarna en grund att arbeta utifrån, men att de inte är regler som måste följas 

utan ett verktyg för att utöka sitt handlingsutrymme. Med andra ord, det är den samlade och 

den individuella bedömningen som ska styra valet av insats och planeringen av den. Linda tar 

dock upp problematiken med att olika kommuner har olika riktlinjer och att medborgare i 

andra kommuner i Sverige inte blir beviljad försöks- eller träningslägenhet som det i annat 

fall skulle bli om de var aktuella i Stockholms stad.  

 

Att kunna göra individuella bedömningar ingår i biståndshandläggarnas arbete. Enligt 

Johansson (2007) så finns det en dragkamp mellan klientens krav på individanpassning och 

organisationens krav på generella insatser. När det kommer till försöks- och träningslägenhet 

kan biståndshandläggarna utöka insatsen med kompletterande åtgärder så som: trygghetslarm, 

boendestöd och sysselsättning. Nedan följer citat som styrker att försöks- och 

träningslägenhet är förhållandevis enkel att individanpassa.  

 

Jag tycker att på den här arbetsplatsen arbetar vi mycket individanpassat och att försöks- 

och träningslägenhet är en bra insatser som kan kombineras med mycket annat. Försöks- 

eller träningslägenhet är ju grunden, en platta att stå på och sedan komplettera med till 

exempel trygghetslarm, boendestöd eller hemtjänst. (Sofia) 

 

Jag tycker att jag kan individanpassa insatsen, här i Stockholm finns det bra riktlinjer att 

utgå ifrån. Så individanpassa kan jag göra. Dock så är det lite farligt, man behöver hålla 

diskussion igång på arbetsplatsen, annars så kan bedömning skilja sig beroende på vem 

klienten träffar och det kan påverka rättssäkerheten. Så det är dubbelt skulle jag säga. 

(Linda) 

 

Riktlinjerna utgör själva ramen sen är det upp till mig som handläggare att ta hänsyn till 

individen och dennes behov. (Mikael) 

 

Handlingsfrihet är nödvändig för att kunna utföra sitt arbete som biståndshandläggare inom 

socialpsykiatrin. Ärendena är så pass komplexa att de inte går att formulera färdiga manualer 

för vilken insats eller utformandet av insatsen som passar klientens bäst. Det betyder dock inte 

att de saknar begränsningar i sin handläggning, utan att riktlinjerna de har att förhålla sig till 
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är utformade på ett sådant sätt att handläggarna kan tillgodose klientens individuella 

stödbehov. Handläggaren har då möjlighet att möta klienten med en flexibilitet och 

medkänsla.  

 

Det verkar inte finnas någon motsättning mellan riktlinjerna och den individuella bedömning 

som alla klienter har rätt till, utan att handlingsutrymmet fyller ut riktlinjernas funktion. I alla 

fall när det gäller insatsen försöks- och träningslägenhet.  

 

6.1.2 Biståndshandläggarens strategier 

Vid intervjuerna med handläggarna framkom olika strategier i hur de tolkar riktlinjerna och på 

så sätt använder sig av sitt handlingsutrymme.  

 

Då jag inte arbetat så länge så tror jag att i början så tittar jag extra mycket i riktlinjerna 

innan jag känner sig mer och mer trygg i hur man går tillväga i handläggningen. Lär man 

sig arbetssättet bättre så tror jag att man kan lösgöra sig mer från riktlinjerna. (Anna) 

 

Jag tolkar riktlinjerna tillsammans med mina kollegor på ärendedragningarna. 

Riktlinjerna kan tolkas på så många olika sätt. Det är därför bra att få stöd från sina 

kollegor som har arbetat längre. (Sofia) 

 

Riktlinjerna utmanar min profession skulle jag säga. De utmanar ju mig att reflektera och 

använda mig av dem i mitt sociala arbete. Som ny medarbetare försöker man kanske följa 

riktlinjerna till punkt och pricka, det är inte bra. Man måste kunna tolka riktlinjerna och 

kunna lyfta in forskning och egen erfarenhet samt klienten önska och vilja i utredningen. 

Men självklart är det viktigt att läsa riktlinjerna ibland för att inte glömma bort, samt 

uppdatera sig, annars så skulle det ju bli rättsosäkert av den anledningen. (Linda) 

 

Schlytter (1999) menar att utrymmet varierar för tolkning beroende på lagtextens klarhet och 

faktaunderlaget. Vilket betyder att riktlinjernas utformning bidrar till biståndshandläggarnas 

upplevda handlingsfrihet. Schlytter (1999) menar också att socialarbetarens utbildning och 

erfarenheter har betydelse för tolkningen av rättsreglerna. Det kan därför spela roll vilken 

handläggare som klienten tilldelas.  
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Strategierna som biståndshandläggarna använder sig av kommer ifrån erfarenheter och kan 

därmed också förändras över tid. Samtliga biståndshandläggare utrycker att insatserna 

fungerar bra och att de har en hög verkningsgrad, tyckanden som är baserade på 

biståndshandläggarens erfarenheter. 

 

Jag tycker att insatsen fungerar jättebra. Dock är det svårt med de klienter som skriker på 

nätterna och stör de övriga hyresgästerna. Jag hade en klient som skrek i sin lägenhet 

under nätterna. Då kom vi fram till att hen skulle skrika i kudden under täcket, då hördes 

det inte ut. Ibland får man tänka ut lösningar som kanske inte står på ett papper utan 

använda sin fantasi för att lösa situationen. (Linda) 

 

Jag brukar placera yngre personer på SHIS1 först för att kunna stämma av att klienten 

klarar av ett självständigt boende. Blir man rökt på en träningslägenhet så kan det ta 

många år innan klienten kan få ett sådant erbjudande igen. (Carro) 

 

Diskussionen kommer upp ibland, speciellt om det handlar om unga personer ifall om 

försökslägenhet är rätta insatsen. De kanske hinner ordna upp sitt liv för att sedan tillhöra 

den ordinarie bostadsmarknaden. Farhåga när att insatsen ska används som en genväg till 

bostad. Det har hänt på den här arbetsplatsen. Hemlöshet är i sig inget giltigt skäll för att 

bli beviljad försöks- eller träningslägenhet. (Lena) 

 

Strategierna ovan kan en handläggare bara lära sig genom erfarenhet från tidigare ärenden. 

Det är därför viktigt att det finns möjlighet för handläggare att dra sina ärenden på en 

ärendedragning för att få hjälp med att tolka riktlinjerna. Det är särskilt viktigt för de nya 

handläggarna att den möjligheten finns då de ej har samma erfarenhetsbank som sina 

kollegor. Det kan vara en fara för rättssäkerheten, om bedömningarna skiljer sig markant 

mellan handläggarna. Det behöver dock inte betyda som Åström (1995) säger att bedömning 

och senare det fattade beslutet inte stämmer överens med lagstiftningen. Socialtjänstlagen är 

en ramlag och inom den finns det rum för tolkningar. Den individuella bedömningen ska 

baseras på klientens stödbehov och inte på handläggarens erfarenheter, tyckanden eller 

åsikter. Det behövs därför en levande diskussion inom arbetslaget i hur man bedömer och 

beslutar om en insats så att resultatet inte blir att handläggare med skilda bakgrunder och 

utbildningar bedömer olika med samma regler i handläggning av ett ärende (Åström, 1995). 

                                                 
1 Stiftelsen Hotellhem I Stockholm (SHIS). SHIS Bostäder erbjuder socialtjänsten olika boendelösningar med 

eller utan kompletterande stöd åt personer som, av olika skäl, ej har tillträde till den ordinarie bostadsmarknaden. 
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6.1.3 Motivering av beslut 

Gräsrotsbyråkraternas arbete styrs av lagar och riktlinjer som beslutats av politiker och 

tjänstemän högst upp i organisationens hierarki. I toppen fattas besluten om förutsättningarna 

för att bedriva verksamheten och i botten av hierarkin hittar en gräsrotsbråkraterna som 

verkställer besluten som påverkar individen. Vid intervjuerna med biståndshandläggarna 

framkommer olika strategier i hur de legitimerar sina bedömningar inför ledningen som fattar 

det slutgiltiga beslutet om försöks- och träningslägenhet. Ett avsteg från de lokala riktlinjerna 

görs sällan utan en motivering. 

 

Man får inte glömma bort att det är en riktlinje, man får göra avsteg om man kan 

motivera det, och det ska man kunna göra om man gör en individuell bedömning enligt 

socialtjänstlagen. (Lena) 

 

Riktlinjerna är tolkningsbara, vilket gör det bra eftersom det är individer vi möter och 

man kan ju hitta olika typer av argument för att understödja valet av insats och sedan få 

med argumenten i sin bedömning, det måste ju vara rättssäkert. Efter min bedömning är 

det sedan ledningsgruppen som fattar det slutgiltiga beslutet och där kan det ibland skilja 

sig åt. Jag har ju kännedom om personen och ledningsgruppen vill ha den hårda fakta, 

fakta som är svår att förmedla på ett papper. Men det brukar bli en bra diskussion och 

mitt val av insats brukar bli godkänd. (Linda) 

 

Det stör mig inte att inte ha delegation för denna typ av insats. Så lägen man har en bra 

diskussion med sin chef så brukar det bli bra i slutändan. Jag har även möjlighet att ta upp 

ärendet i arbetsgruppen, men jag har jobbat så länge så jag tycker inte att det är så pass 

svårt att göra den bedömningen längre. (Mikael) 

 

Biståndshandläggarna berättar att de legitimerar sina beslut genom att motivera sin 

bedömning som de har gjort av klientens stödbehov och förslag på insats, ofta med hjälp av 

riktlinjerna. Då det slutgiltiga beslutet tas av någon på ledningsnivå måste de använda sig av 

sin samlade kunskapsbank för att få sin bedömning ”godkänd”. Handläggarna uppger dock att 

deras bedömning och förslag på insats brukar godkännas. Ibland med en förtydligande 

diskussion med sin chef.  
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Samtliga biståståndshandläggare ansåg att de var fria från påtryckningar från organisationens 

ledning om att hushålla med ekonomiska resurser, de menade att deras främsta uppgift var att 

se till stödbehovet. 

 

Självklart måste vi tänka på kostnader, enligt förvaltningslagen så är vi skyldiga till det. 

Men jag tycker inte att ledningsgruppen ställer sådana krav på mig att jag känner mig 

pressad att välja ett billigare alternativ. Ett alternativ som kanske inte tillgodoser klientens 

stödbehov men skulle vara billigare för förvaltningen. (Lena) 

 

Biståndshandläggarna som intervjuats berättar att de behöver tänka på kostnader men det 

finns inte något utökat krav från organisationen att göra det. Visar behovsbedömningen att 

insatsen är den rätta så görs ingen större ekonomisk analys. Det är stödbehovet som ska styra 

och inte vad som är billigast för förvaltningen. Man kan tolka det som att 

biståndshandläggarna inte känner sig bundna till ekonomiska krav från organisationen i sin 

behovsbedömning. I Lindelöf & Rönnbäcks (2004) studie uppmärksammades det att 

biståndshandläggare tycker att det är viktigt att vara helt fria från ekonomiska krav i sin 

behovsbedömning. 

 

Sofia berättade att hon kände att ledningen har stort förtroende för sina biståndshandläggare, 

men att det ibland kan innebära att handläggarna arbetar för individfokuserat och att det skulle 

kunna innebära att bedömningen inte blir rättvis och gränsa till rättsosäker.  

 

Jag upplever mitt handlingsutrymme som bra. Det känns att ledningen har stort förtroende 

för handläggarna här att göra bra bedömningar, etiska och enligt riktlinjer och lagar. På 

den här arbetsplatsen är det snarare för lite övervakning från ledningen och lite för 

mycket individanpassning som kanske inte alltid går hand i hand med riktlinjerna och det 

kan snudda vid rättsosäkert. (Sofia) 

 

Det är anmärkningsvärt om handläggarna på Sofias arbetsplats arbetar på ett sätt som kan 

sätta likställigheten ur spel. Att arbeta individanpassat och låta stödbehovet hos klienten 

avgöra val och utformning av insats är i linje med socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Men att 

utforma en insats som inte går att motivera med hjälp av riktlinjerna som staden har beslutat 

om finns risken att bedömningen blir godtycklig och att olika klienter med samma stödbehov 

inte har rätt till samma typ av insats. 
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6.2 Klientens medverkan 

I Socialtjänstlagen framgår det att alla insatser ska utformas i samråd med klienten och denne 

ska ha största möjliga inflytande över hur insatserna planeras och utförs (SFS 2001:453). Det 

är av stor vikt att frågor om bemötande och tillgänglighet uppmärksammas i utredningen, då 

det kan ha avgörande betydelse för en klients möjlighet att komma till tals och utöva 

inflytande (Stockholms stad, 2012). Klienten ska ha reell möjlighet att vara delaktig. Ofta 

krävs extra tid och resurser från handläggaren för att möjliggöra delaktighet för klienten. 

 

6.2.1 Medverkan i utredningen 

En del biståndshandläggare upplever att klienten ej är intresserad av utredningen och därmed 

inte medverkar fullt ut i utredningen. 

 

Kommunikation är viktigt, fråga om jag uppfattat klienten rätt, stämmer det här. 

Responsens är tyvärr oftast noll från klienten när jag skickar ut utredningen. Jag tror inte 

de orkar läsa utredningen, den är ju fylld av individens problem. Jag skulle hellre vilja ha 

tid att sitta och prata med klienten. Jag brukar tänka ”hoppas personen har någon att prata 

med efteråt”. Det kan vara en väldigt tung läsning för klienten. (Carro) 

 

Det är många klienter som inte vill medverka, samt motsätter sig det andra berättar i 

utredningen. Om läkaren säger en sak och klienten säger att ”nej så är det inte” så kan jag 

inte bortse från det. Om en läkare säger till exempel att klienten har en schizofren diagnos 

och klienten säger ”nej jag har inga psykiska problem” och det är uppenbart att klientens 

psykiska ohälsa ställer till det i vardagen, så stjälper jag ju klienten om jag inte skriver det 

i min utredning. (Sofia) 

 

Det är en förutsättning att klienten är med, annars går det inte. Vissa är väldigt 

intresserade av sin utredning och andra inte. En del klienter vill inte känna sig vid det 

andra har sagt om dem och då är min erfarenhet att boka in ett möte och ta det muntligen 

tillsammans med klienten. De kan ha nedsatt kognitiv förmåga och kan därför ha svårt att 

ta in det som står i utredningen eller det jag säger via telefon. Då är det lättare att träffa 

klienten. (Lena) 

 

Det är väldigt viktigt att försöka få till ett samtalsklimat där klienten kan uttrycka vad den 

vill, tankar om behov, stöd och så vidare. Sen ser det olika ut, andra har bättre förmåga att 

uttrycka sig. Vissa klienten har så pass svåra kognitiva problem att det har svårt att ta 
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emot och tillgodogöra sig det som står i utredningen även om jag försöker ta upp och 

prata om den. Det är olyckligt men det är ju oftast en av anledningarna varför klienten är 

aktuell hos på socialpsykiatrin. (Mikael) 

 

Billis (1980) har delat in gräsrotsbyråkrater i sin klientrelaterade roll i två olika skikt. Det 

första skiktet kännetecknas av att hantera problem som krav. I det andra skiktet hanterar 

gräsrotsbyråkraten inte problem som krav, utan som situationer som måste undersökas, 

uppskattas, värderas och bedömas (Billis, 1980). I handläggningen av försöks- och 

träningslägenhet behöver biståndshandläggaren undersöka om klienten tillhör målgruppen och 

om hen klarar av ett självständigt boende. Här vet vi inte på förhand resultatet. Därför behöver 

biståndshandläggaren ifrågasätta klientens egna bedömningar och bedöma det ”verkliga” 

problemet åtskilt från det klienten presenterar (Johansson, 2007).  

 

Vad spelar då klientens psykiska funktionshinder för roll i dennes medverkan i utredningen. 

Flertalet av biståndshandläggarna uppger att det är svårt att få vissa klienter att medverka då 

de kan ha problem att uttrycka sig eller ta emot information på grund av sin nedsatta kognitiva 

förmåga. Stadens riktlinjer säger att ”Ofta krävs extra tid och resurser för att möjliggöra 

delaktighet för den enskilde” (Stockholms stad, 2012:17). Min bedömning är att inte alla 

handläggare har tillräckligt med tid för att möjliggöra klientmedverkan. Därmed finns det risk 

att klienter inte får utöva sin lagstadgade rätt att vara delaktig i val och utformning av insats. 

Detta gör att klientens outnyttjade handlingsutrymme hamnar hos biståndshandläggaren, som 

då får ett utökat handlingsutrymme. Är klienten inte intresserad av att medverka i 

utformningen av insatsen kan handläggaren använda det utrymmet och utforma insatsen som 

hen anser sig vara bäst för klienten. 

 

6.2.2 Klientens önskemål 

Så svårt som det kan vara att få en klient att medverka i utredningen, lika svårt kan det vara 

att få klienten att medverka i utformningen av insatsen och sedan följa överenskommelsen. 

Klienten ska som sagt få reell möjlighet att utforma insatsen, men att ges möjlighet är inte 

samma sak som att klienten har vetorätt på utformningen. 

 

Klientens önskemål är bara en del i utredningen. Mycket styrs av annat. Jag måste göra en 

samlad bedömning. Vi har ju inga tvånginsatser så jag måste ju tillvisdel möta klienten 

samtidigt som jag motiverar denne till insatsen. (Sofia)  
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De önskemål som ofta kommer ifrån klienterna är bostadens geografiska placering och 

boytan. Önskemål som sällan kan tillgodoses om en inte har specifika anledningar till det, 

som till exempel: umgängesrätt med barn eller hotbild. 

 

Klienten har ingen rätt att välja var lägenheten ligger och inte riktigt tidpunkten för flytt 

alla gånger, ibland går det snabbt. Hyran försöker matchas så klart men det går inte att 

påverka rent konkret. (Lena) 

 

Man kan ha önskemål men det finns begränsat med lägenheter och man bör inte tacka nej 

till en lägenhet om man får ett erbjudande. Har man många önskemål kan det ta längre 

tid. Sen får man tänka lite annorlunda om det finns en hotbild. (Anna) 

 

Har klienten umgängesrätt med sina barn behöver man se till barnperspektivet. Ibland 

godkänner vi önskemålen som tillexempel våningsplan, lite större lägenhet och ibland 

även område. (Carro) 

 

Resultatet blir att handläggarna istället måste lägga ner tid och energi på att motivera klienten 

till att tacka ja till insatsen.  

 

Det hade såklart varit enklare att bevilja det klienten är motiverad till. Men det går ju inte, 

vi ska utreda stödbehovet och se till at klienten har en skälig levnadsnivå. Stödbehovet 

och önskemålet från klienten stämmer sällan överens, tyvärr. (Sofia) 

 

Jag har bra erfarenheter av insatserna försöks- och träningslägenhet. Men om inte 

klienterna är med i tanken så blir det lätt fel. Börjar de missbruka eller slutar medicinerar, 

visst de bestämmer så klart om sitt liv, men då kan de inte ges den här typen av insatsen. 

Därför behöver vi lägga ner mycket energi på motiveringsarbetet. (Lena) 

 

En gräsrotsbyråkrat är beroende av klientens medverkan. Enligt Johansson (2007) måste 

klienten ta emot den förslagna åtgärden för att gräsrotsbyråkratens arbete ska bli berättigat 

och att åtgärden ska påverkas av klientens egenskaper och egenheter. Biståndshandläggarna 

som har intervjuats uppger att det kan behöva lägga mycket tid på att motivera klienten för att 

få denne att medverka i utformningen av insatsen och att tacka ja till insatsen även om 

önskemålen inte blir uppfyllda. respondenterna uppger att de inhämtar information från 
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landstinget för att skapa sig en bredare bild av klientens situation då klienten ej vill medverka. 

Det är dock intressant att ingen av respondenterna berättar om hur kontakten med anhöriga ser 

ut. En anledning till det kan vara att klienten inte ger sitt godkännande till 

biståndshandläggaren att prata med dennes anhöriga. 

 

6.2.3 När det inte går som planerat 

Det finns ärenden där det inte går som planerat. Klienten drar på sig störningar, slutar betala 

hyra, vägrar ta emot boendestödet eller på annat sätt inte följer arbetsplanen. Då kan 

biståndshandläggaren välja att ompröva biståndsbeslutet och säga upp klienten från boendet. 

Att säga upp en klient från en försöks- eller träningslägenhet är dock inte alltid enkelt. 

 

Arbetsplanen är ett bra verktyg. Det blir lättare för oss handläggare att peka på varför 

klienten måste avflytta. Det skulle vara bra om vi på min arbetsplats började använda 

arbetsplanerna bättre i det förebyggande arbetet. Dock är inte arbetsplanen ett helt 

problemfritt verktyg. Om klienten följer arbetsplanen till viss del och att det i stort 

fungerar bra, ska jag då säga upp klienten från boendet då klienten ej har följt 

arbetsplanen? (Sofia) 

 

Det är väldigt enkelt att säga upp en klient. Det är bra att vi kan göra det. Det kanske visar 

sig att insatsen inte rätt för klienten eller så kanske klienten återgår till missbruk eller har 

hamnat i en psykos. Det jobbiga är om de inte flyttar frivilligt. Då måste vi blanda in 

Kronofogdemyndigheten och det kan ta upp mot ett år innan verkställighet. Då hinner 

klienten gå ner sig riktigt rejält. Det är fruktansvärt för klienten att bli utelämnad så, samt 

att de övriga hyresgästerna inte blir av med en stökig granne. Vi kan ju inte tvångsflytta 

en person. (Carro) 

 

Mycket kan man lösa. Mer stöd vissa perioder och så. Det svåraste är nog när 

Kronofogdemyndigheten ska kopplas in för avhysning. Vi har ingen insats kvar och vi 

väntar bara på verkställighet. Klienterna är ju precis som vi, ibland mår man sämre och då 

måste vi kunna lägga till mer stöd i form av tex boendestöd. Vi behöver jobba mer 

förebyggande med olika insatser så det inte sker uppsägningar. Vi handläggare måste ta 

oss tiden att lyssna. Målet är ju att processa ut ur hemlöshet och till självständighet. 

(Linda) 

 



Sida | 36  
 

Handläggarna berättar att det är bra att insatsen kan avslutas i förtid och att lägenheten 

så sägs upp. Klientens stödbehov kan förändras i perioder och då kan försöks- eller 

träningslägenhet vara fel insats för klienten. Det kan dock uppstå stora problem om 

klienten ej flyttar frivilligt. Handläggarna uppmärksammar att Kronofogdemyndigheten 

kan orsaka problem. Det kan ta upp till ett år innan avhysningen verkställs, under vilket 

klientens mående kan hinna förvärras avsevärt. Detta är en period som även påverkar 

handläggarna.        

 

Det är klart att det finns en rädsla och det är att det ska gå och helvete med insatsen. Om 

det inte går bra så känner jag mig ansvarig. Att det är mitt fel att klienten inte har lyckats 

och blivit uppsagd från lägenheten. (Carro) 

 

Det är en bra insats och jättebra att ha tillgång till den. Det är en bra och stärkande insats 

för våra klienter ut ur hemlöshet. Dock om det misslyckas så blir det raka motsatsen, ett 

enormt misslyckande för klienten. Upplevelsen att misslyckas, en känsla som klienten 

ofta redan har kan vara förödande för motivationen och självkänslan. Det är klart att jag 

som handläggare blir påverkad av det och gör mitt bästa att det inte ska ske. (Sofia) 

 

Jag är inte lika orolig för att det inte kommer fungera längre, det var betydligt tuffare när 

jag började som handläggare. Uppstår det en situation med klienten så löser vi det då. Det 

är ingen mening att stressa upp sig. Saker händer hela tiden och de får man hantera. Det 

behöver inte betyda att klienten blir hemlös på dagen. (Linda) 

 

En del handläggare berättar om det emotionella ansvaret de känner för klienten och att de 

arbetar aktivt med att få klienten att lyckas. Det är därför viktigt att de utvecklar strategier för 

att hantera den känslomässiga belastningen i arbetet. Resultatet blir att handläggarna anpassar 

sitt sätt att arbeta genom att sänka det emotionella ansvaret gentemot klienten samt att sänka 

förväntningarna på sig själva för att helt enkelt orka med (Lipsky, 1980). Man får dock inte 

glömma bort att biståndshandläggarna också är individer och hanterar det emotionella 

ansvaret olika.   
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7 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka biståndshandläggares handlingsutrymme i 

handläggningen av insatsen försöks- och träningslägenhet. 

 

För att det ska bli så enkelt som möjligt så har avsnittet delats in i tre underavsnitt: summering 

av resultat, Reflektion av vald teori och datainsamlingsmetod, slutsats och till sist fortsatt 

forskning.  

 

7.1 Summering av resultat 

Summering av resultatet sker i två delar. Första delen presenterar de mest framstående 

resultaten från 6.1 Riktlinjernas betydelse för handlingsutrymmet och i den andra delen 

presenteras resultatet från 6.2 Klientens medverkan.  

 

7.1.1 Sammanfattande resultat - Riktlinjernas betydelse för handlingsutrymmet 

Resultatet visar att biståndshandläggarnas strategier för att tolka riktlinjerna strategierna som 

kommer från erfarenheter och kan därmed också förändras över tid. Det är därför viktigt att 

det finns möjlighet för alla biståndshandläggare att gå igenom sina ärenden på arbetsgruppens 

ärendedragning för att få hjälp med att tolka riktlinjerna. Det är så klart särskilt viktigt för de 

nya biståndshandläggarna som ej har samma erfarenhetsbank som sina kollegor. Det kan vara 

en fara för rättssäkerheten, om bedömningarna skiljer sig markant mellan handläggarna. 

 

Samtliga biståståndshandläggare ansåg också att de var fria från påtryckningar från 

organisationens ledning om att hushålla med ekonomiska resurser, de menade att deras 

främsta uppgift var att se till stödbehovet. Det är stödbehovet som ska styra valet av insats och 

inte vad som är billigast för förvaltningen. Min tolkning är att biståndshandläggarna inte 

känner sig bundna till ekonomiska krav från organisationen i sin behovsbedömning. 

 

7.1.2 Sammanfattande resultat - Klientens medverkan 

Som tidigare sagt så framgår det i Socialtjänstlagen att alla insatser ska utformas i samråd 

med klienten och denne ska ha största möjliga inflytande över hur insatserna planeras och 

utförs (SFS 2001:453). Dock upplever en del biståndshandläggare klienten ej är intresserad av 

utredningen och därmed inte medverkar fullt ut i utredningen. 
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I handläggningen av försöks- och träningslägenhet behöver biståndshandläggaren undersöka 

om klienten tillhör målgruppen och om hen klarar av ett självständigt boende. Här vet vi inte 

på förhand resultatet. Därför behöver biståndshandläggaren ifrågasätta klientens egna 

bedömningar och bedöma det ”verkliga” problemet åtskilt från det klienten presenterar. Vilket 

kan sätta biståndshandläggaren i en knepig situation om inte klienten håller med om 

handläggarens bedömning och förslag på insats.  

 

Vad spelar då klientens psykiska funktionshinder för roll i dennes medverkan i utredningen. 

Flertalet av biståndshandläggarna uppger att det är svårt att få vissa klienter att medverka då 

de kan ha problem att uttrycka sig eller ta emot information på grund av sin nedsatta kognitiva 

förmåga. Därmed finns det en risk att klienter inte utövar sin lagstadgade rätt att vara delaktig 

i val och utformning av insats. Detta gör att klientens outnyttjade handlingsutrymme hamnar 

hos biståndshandläggaren, som då får ett utökat handlingsutrymme. Är klienten inte 

intresserad av att medverka i utformningen av insatsen kan handläggaren använda det 

utrymmet och utforma insatsen som hen anser sig vara bäst för klienten. Klientens psykiska 

hälsa spelar därför en stor roll i medverkan av insatsen, samt i frågan om 

biståndshandläggarens upplevda handlingsutrymme. Biståndshandläggarna behöver därför 

lägga mycket tid på att motivera klienten för att få denne att medverka i utformningen av 

insatsen och att tacka ja till insatsen även om önskemålen inte blir uppfyllda. Tid som ofta 

inte finns i dagens socialtjänst.  

 

Studiens resultat visar också på att en del biståndshandläggare tar ett emotionellt ansvar 

gentemot klienten och att de arbetar aktivt med att få klienten att lyckas. Det är därför viktigt 

att handläggarna utvecklar strategier för att orka med att hantera det känslomässiga de möter i 

sitt arbete. 

 

7.2 Reflektion av vald teori och datasamlingsmetod 

Att utgå från Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater som teoretiskutgångspunkt har 

gjort det möjligt att sätta handlingsutrymmet i fokus under analysarbetet, och genom att 

använda centrala begrepp inom gräsrotsbyråkratin har slutsatser kunnat dras av studiens 

resultat.  
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Genom att göra sex stycken halvstrukturerade intervjuer anser uppsatsskrivare ha varit en bra 

metod för att undersöka biståndshandläggarna handlingsutrymme. Metoden har tillåtit en 

djupgående tolkning av materialet och gjort det möjligt att hitta intressanta teman och 

kategorier i analysen. Svårigheten med den valda metoden har varit att veta hur mycket 

material en behöver samla in för att det ska vara tillräcklig för en sådan studie. I början fanns 

det en osäkerhet om materialet skulle räcka till för att kunna svara på frågeställningarna.  

 

En alternativ metod för att undersöka biståndshandläggarnas handlingsutrymme skulle kunna 

vara att begära ut DUR utredningar från stadens myndighetsutövande verksamheter inom 

socialpsykiatrin för att på så sätt fånga upp handläggarnas handlingsutrymme och klienternas 

påverkan under utredningens genomförande.  

 

7.3 Slutsats  

Slutsatsen är att det inte finns någon motsättning mellan riktlinjerna och den individuella 

bedömning som alla klienter har rätt till, utan att handlingsutrymmet fyller ut riktlinjernas 

funktion. I alla fall när det gäller insatsen försöks- och träningslägenhet inom socialpsykiatrin 

i Stockholms stad. Man kan jämföra resultatet med Lindelöf och Rönnbäcks (2004) studie om 

äldreomsorgen där deras resultat blev att biståndshandläggarna inte använde sig av det 

lagstadgade handlingsutrymmet utan begränsade sig genom att följa kommunens lokala 

riktlinjer. Alltså raka motsatsen till vad denna studie har kommit fram till. 

 

Klientens kognitiva förmåga avgör hur mycket klienten medverkar i utredningen. Det 

outnyttjade handlingsutrymme hamnar hos biståndshandläggaren, som då får ett utökat 

handlingsutrymme. Klientens psykiska hälsa spelar därför en stor roll i medverkan av 

insatsen, samt i frågan om biståndshandläggarens upplevda handlingsutrymme. 

 

7.4 Framtida forskning 

Det skulle vara intressant att fortsätta studera insatserna inom socialpsykiatrin. Denna studie 

visar på att biståndshandläggarna har stort handlingsutrymme när de handlägger insatserna 

försöks- och träningslägenhet. Då tidigare studier som har gjorts på äldreomsorgen där 

resultatet blev att handlingsutrymmet är begränsat undrar uppsatsskrivaren om 

handlingsutrymmet ser annorlunda ut för övriga insatser i socialpsykiatrin, eller om det 
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kanske är Stockholms stads utformade av och arbetet med riktlinjerna som tillåter ett större 

handlingsutrymme.  
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9 Bilaga 1 – Informationsbrev 

1. Bakgrund 

Jag heter Max Roos är socionomstudent och går min femte termin på programmet 

Socialt arbete med storstads profil vid Södertörns högskola i Huddinge. Jag skriver 

min examensuppsats under vårterminen 2017. 

2. Syfte 

Syftet med min studie är att utreda hur Biståndshandläggares handlingsutrymme ter 

sig i relation till lokala riktlinjer i bedömning och beslut om insatsen tränings- och 

försökslägenhet.  

3. Förfrågan om deltagande 

Du har blivit tillfrågad att medverka i denna studie då du arbetar som 

Biståndshandläggare/Socialsekreterare inom socialpsykiatrin i Stockholm stad. 

4. Hur går studien till? 

Intervjun som är inbokad har beräknad tidsåtgång på ca 45–60 minuter. Du behöver 

inte förbereda något inför intervjun och du har när som helst rätt att avbryta intervjun. 

Jag har som önskemål att få använda ljudupptagning under intervjun. 

5. Hantering av data och sekretess 

De personuppgifter som kommer hanteras är ditt namn, epost och telefonnummer. 

Personuppgifter kommer ej hanteras digitalt utan endast i form av ett skriftligt 

samtyckesformulär. Den ljudupptagning samt anteckningar under intervjun kommer 

att avkodas digitalt och kan ej härledas tillbaka dig. Dina svar och dina resultat 

kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Ansvarig för dina 

personuppgifter är Södertörns högskola. Ljudupptagning och anteckningar kommer att 

förstöras när examensuppsatsen är godkänd. Samtyckesformuläret kommer efter att 

examensuppsatsen är godkänd att förvaras tillsammans med en kopia på 

examensuppsatsen i Södertörns högskolas arkiv och kommer att gallras och hanteras 

enligt Arkivlagen (1990:782). För uppgifter lämnade i forskningssyfte råder sekretess, 

men enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) kan uppgifter komma att lämnas 

ut till andra myndigheter och till forskare efter särskild begäran. 
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6. Hur får jag information om studiens resultat? 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Södertörns högskola. 

Du har som deltagare rätt att få den slutgiltiga versionen av examensuppsatsen skickad 

till dig via epost. Studien kommer även att publiceras i det Digitala vetenskapliga 

arkivet (DiVA).  

7. Ersättning 

Ersättning utgår ej för deltagande i denna studie.  

8. Frivillighet 

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst, utan särskild förklaring 

avbryta ditt deltagande. Avbryter du ditt deltagande kommer det empiriska materialet 

som innehåller din medverkan att raderas och förstöras.  

9. Ansvariga 

Huvudman för studien är Södertörns högskola. Ansvarig för studien är 

Socionomstudent Max Roos som du kan kontakta för övriga frågor. E-post 

max01.roos@student.sh.se eller mobil 0762-37 21 87. Efter avslutad utbildning kan du 

kontakta registrator@sh.se eller växeln 08-608 40 00.   

10. Samtyckesformulär 

Enligt med samtyckesformuläret bekräftar du att du har informerats, fått tillfälle att 

ställa frågor, fått dem besvarade och samtyckt till: dels deltagande i studien och till 

behandling av personuppgifter. 

  

mailto:max01.roos@student.sh.se
mailto:registrator@sh.se
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Informerat samtycke 

 Jag bekräftar att jag fått denna skriftliga samt annan muntlig information om 

forskningsstudien. 

 Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt. 

 Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt 

deltagande. 

 Jag tillåter att mina personuppgifter registreras enligt den information jag tagit del av 

och att insamlad data om mig förvaras och hanteras analogt och digitalt av 

studieansvariga.  

 

 

 

………………………..     ………………………..                    ……………………….. 

Datum  Respondentens namnteckning          Namnförtydligande 

 

 

……………………………………………………………… 

E-post 

 

…………………………………………………………….... 

Telefonnummer 

 

Jag vill ta del av den godkända uppsatsen (uppsatsen distribueras via epost). 

 

☐ Ja   ☐ Nej 

 

 

Undertecknad har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående respondent samt 

erhållit respondentens samtycke. Respondenten har även fått en kopia av 

forskningspersonsinformationen. 

 

 

 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 

Datum  Namnteckning  Namnförtydligande 
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10  Bilaga 2 – Intervjuguide 

Ålder: 

Utbildning: 

Arbetslivserfarenhet: 

 

Uppfattningar av ramar 

 Hur tolkar och omsätter du kommunens riktlinjer i praktiken?  

 Hur upplever du de kommunala riktlinjerna? Restriktiva/generösa?  

 Hur upplever du att riktlinjerna formar dig i din profession? Stärker/försvagar? 

 Anser du att du kan individanpassa beslut med hjälp av riktlinjerna?  

 Vad är din uppfattning kring riktlinjerna om Uppsägning av hyresgäst? 

 Vad anser du vara svårast i arbetet som biståndshandläggare i bedömningen av 

försökslägenhet/träningslägenhet?  

 Skiljer sig din handläggning när du beviljar insatsen träningslägenhet respektive 

försökslägenhet? 

 Hur upplever du att insatserna fungerar? 

 

Användning av ramar 

 Kan du beskriva ärendegången när en ansökan kommer in?  

 Kan du beskriva hur du gör när du tar ett beslut?  

 Hur ser din tankeprocess ut från ansökan till beslut?  

 Hur tar du hänsyn till klientens rätt till medverkan i utredningen?  

 Hur använder du dig av arbetsplanen/överenskommelsen?  

 Har du några restriktioner när det gäller ekonomin i beslut du tar?  

 Vad genomför du för kontroll av hyresgästen? 

 I vilken utsträckning kan du ta hänsyn till individens önskemål?  

 Hur arbetar du med barnperspektivet när barn är inblandade i ärendet? 

 Är det något som vi inte har tagit upp som du vill prata om? 

 


