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Social service’ information is crucial for a client’s possibilities to participate and influence. In 

this survey study we focus on the social workers’ relation to information:  What are the 

prerequisites for informing and how do they use their discretion? Previous research has shown 

communication problems due to insufficient or inadequate information material. 

Organizational support and social worker/client relationship have been shown as important 

factors for participation. The meaning and use of concepts such as participation and influence 

has also changed over time. No similar study has been carried out before, which makes the 

present study explorative. Through a mixed method questionnaire, we have tried to capture 

125 respondents’ experiences of and attitudes to the clients' need for information. The study 

shows previously unidentified circumstances. One is that the vast amount of information 

provided to the client is perceived as a problem in itself. Another is the social workers’ 

emphasis on the clients’ understanding of the information. We perceive these circumstances as 

a sign of a juridification of social work, partly as a result of a cooptation process. Social 

service incorporate new elements in a way that strengthens the organisation's power at the 

expense of the street level bureaucrats’ discretion. 
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1. Inledning och problemformulering 

1.1 Forskningsintresset och information som en förutsättning för 

klienters delaktighet 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) under våren 2018, som bägge författarna 

genomförde inom socialtjänsten, uppmärksammade vi att klienter inte fick tillräcklig 

information om vare sig rättigheter och skyldigheter, eller om socialtjänstens uppdrag och den 

lagstiftning som reglerar verksamheten. Vi upplevde ofta hur klienter var ovetande eller 

osäkra inför vad socialtjänsten faktiskt gör och hur den arbetar, samt kring lagstiftning, 

rättigheter och skyldigheter. Ur detta väcktes forskningsintresset att undersöka hur 

socialsekreterare ser på information inom socialtjänsten och informerande av sina klienter. Vi 

ville ta reda på om det vi uppmärksammat var något som var förekommande på ett mer 

allmänt plan. 

 

På 1960- och 70-talet började klient- eller brukarrörelser sakta växa fram i Sverige (Karlsson 

& Börjeson, 2011). Samhällsgrupper utsatta för övergrepp i statens namn, och som tidigare 

saknat representation, skulle få sina röster hörda i och med den medborgerliga och 

demokratiska revolution som påbörjades vid denna tid (a.a.). Samma utveckling 

uppmärksammas av Hermodsson (1998) i sin avhandling om delaktighet och klientdemokrati 

inom socialtjänsten. Hon knyter samman kritiken mot samhällets övermakt med den äldre 

kritiken mot det moraliserande sociala arbetet och indelningen i “värdiga” och “ovärdiga” 

klienter. Begreppet “empowerment” knyter hon till både demokrati och självbestämmande. 

Empowerment står för att stärka klienterna både individuellt och som samhällsmedborgare och 

grundar sig på tankar om demokrati och mänskliga rättigheter. (Hermodsson, 1998). 

 

Arnstein (1969), utvecklade på 60-talet en modell för att se delaktigheten i samhället som del i 

en demokratiseringsprocess. Modellen är uppdelad i flera olika nivåer, från icke-deltagande 

till fullständigt deltagande. I denna ‘ladder of citizen participation’, eller deltagandestegen 

(fritt översatt till svenska), identifierade Arnstein information som ett av de viktigaste stegen 

till delaktighet;  

 

“Informing citizens of their rights, responsibilities, and options can be the most important first step 

toward legitimate citizen participation” (Arnstein, 1969, s. 219).  

 

Information är viktig eftersom den möjliggör insyn, förståelse och kunskap. Men Arnstein 

menade också att det var viktigt med möjlighet till tvåvägskommunikation så att medborgaren 

kan ge feedback, få ett förtydligande, eller förhandla. Informerande är nämligen ett exempel 

på vad Arnstein kallar för “tokenism”, det vill säga en endast ytlig eller symbolisk delaktighet. 
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Verkligt inflytande utvecklas först då informationen och konsulterandet kombineras med 

möjlighet till inflytande. (Arnstein, 1969). 

 

Arnsteins (1969) tankar om information som viktig del i delaktighet, makt och inflytande 

återspeglas i ett principbetänkande till den gamla socialtjänstlagen, från 1974 (SOU 1974:39), 

som preciserar vilken information som kan komma på fråga. Främst handlar det om lagar och 

regler som påverkar individers rättigheter och skyldigheter, men även information om 

socialvårdens förutsättningar och resurser att hjälpa klienten. I principbetänkandet framgår 

dessutom att klienten bör informeras om och ha full insyn i alla uppgifter i 

ärendehandläggningen. Vidare framgår att informationen ska ges både på en individuell och 

en allmän, kollektiv nivå i syfte att förmedla kunskaper och värderingar som kan påverka 

klientens beteende. Information är av ”…grundläggande betydelse för medborgarens 

möjligheter att nå insyn och inflytande” (a.a., s. 250-251). Information om socialtjänsten 

underlättar kontakten med klienten och leder till tidigare och bättre insatser. 

 

I den nuvarande socialtjänslagens (SFS 2001:453) portalparagraf kan man se bland annat att 

socialtjänsten ska främja människors ”aktiva deltagande i samhällslivet”, samt att ”dess 

verksamhet ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt”. Delaktighet, 

inflytande och självbestämmande är vidare tre ledord som ska genomsyra hela socialtjänstens 

arbete med sina klienter, enligt Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2014:5). För att nå 

ramlagens mål med delaktighet och inflytande finns olika vägar att gå. Att mena något annat 

med begreppet delaktighet, så att det passar organisationen bättre, kan vara ett sätt att förändra 

förutsättningarna (Selznick, 1949). 

1.2 Innehållet i begreppet delaktighet förändras 

 

Om portalparagrafen talar om aktivt deltagande i samhällslivet framhålls i förarbetet till nya 

förvaltningslagen (SFS 2017:900) vikten av information till den enskilde på följande sätt:  

 

“Den enskilde måste enligt regeringens förslag alltid – om det inte är omöjligt – få så mycket 

information att det finns möjlighet för honom eller henne att ta till vara sin rätt i ärendet.” 
(Prop. 2016/17:180, s. 203).  

 

Ett citat där samtidigt individens eget ansvar att själv “ta till vara sin rätt” kan urskönjas, vilket 

är helt i linje med den individualistiska och nyliberala diskurs som idag genomsyrar samhället 

(Eriksson, 2015; Hultqvist, 2008; Rose, 1993).
1 

 

Genom nyliberalismens intåg med en ökande individualism på 80- och 90-talet, tillsammans 

med New Public Management (NPM) och ifrågasättandet av de offentliga institutionerna, kom 

brukarinflytande och konsumentmakt att bli viktiga inslag i samhället i stort (Karlsson & 

Börjeson, 2011; Hultqvist, 2008). Sedan dess förväntas människor som goda medborgare 

utkräva sin rätt att välja, påverka och delta på alla plan i samhället (Hultqvist, 2008; Rose, 

                                                      
1 När vi senare i uppsatsen diskuterar begreppet juridifiering är detta citat belysande för det vi då vill uppmärksamma. 
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1993). Inom ramen för en nyliberal diskurs anses det vara viktigt att överföra ansvar till den 

enskilde individen som ska göra aktiva val på en marknad (Eriksson, 2015; Rose, 1993). Den 

enskildes inflytande, delaktighet och makt kan därmed ses vara knuten och begränsad till hens 

möjlighet och förmåga att själv ansvara för att välja bland ett visst antal möjligheter och 

alternativ på en marknad, inget mer. 

 

Eriksson (2015) menar att delaktighet inte bara motiveras som valmöjlighet. Han menar att det 

viktigaste uttryckta syftet med delaktighet, ur ett organisatoriskt och politiskt perspektiv, är att 

höja kvaliteten i verksamheten. Brukarinflytande motiveras med att det skapar evidensbaserad 

praktik (EBP). 

EBP har kommit att bli ett allt viktigare inslag inom vård- och omsorg, och inte minst inom 

det sociala arbetet (Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011), och innebär att det sociala 

arbetet ska baseras på “en sammanvägning av brukarens erfarenheter, den professionelles 

expertis samt bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap” (SOU 2008:18, s. 10). 

Brukarens eller klientens perspektiv är alltså en viktig del och ska kunna påverka det sociala 

arbetet genom att bidra med sina åsikter om vad som fungerar (a.a.; Bergmark et al., 2011).  

Eriksson (2015) menar att delaktighet, genom fokus på evidensbaserat kvalitetsarbete, 

används för att forma insatsen, mer än för att välja den, och att det i själva verket inte finns så 

många insatser att välja mellan.  

 

På senare tid har forskning och debatt även använt sig av begreppet juridifiering. Juridifiering, 

eller förrättsligande, är inget nytt begrepp men det har alltmer kommit att knytas till 

liberaliseringen och NPM (Novak, 2018). Som ett resultat av att samhället avsagt sig ansvar 

till förmån för individen, har ett alltmer detaljerat regelverk växt fram, dels för att skydda 

individens rättigheter, dels för att kunna hålla aktörer ansvariga. Problemet som kommit att 

uppmärksammas med denna utveckling är att den leder till formaliserade arbetsprocesser, 

byråkrati och försämrad resursallokering (Gustafsson, 2018; Novak, 2018). Andra följder av 

juridifieringen är ett bortseende från det sociala arbetets relationella aspekter, att klienten 

konstrueras i en juridisk kontext och att socialtjänstens praktiska arbete ägnas mindre åt skydd 

och välfärd (Ponnert & Johansson, 2018). 

1.3 Gräsrotsbyråkraten och relationen till klienten 

”Street-level bureaucrat” eller gräsrotsbyråkrat är ett samlingsbegrepp för de offentligt 

anställda som innehar en lägre position i organisationen och har direkt kontakt med 

medborgare (Lipsky, 2010). Gräsrotsbyråkraten är till exempel en lärare i skolan, en polis 

eller en socialarbetare anställd på en myndighet, och utgör den huvudsakliga kontakt 

människor har med staten och myndigheter. Gräsrotsbyråkratens arbete går ut på att 

tillhandahålla statliga eller kommunala resurser till medborgarna, men också att utöva kontroll 

och påverkan (Lipsky, 2010). Lipsky menar i sin forskning att det ses och har setts som mer 

lättillgängligt att möta sociala problem med att anställa fler gräsrotsbyråkrater än att reducera 

inkomstklyftor. Gräsrotsbyråkraten kan alltså delvis ses vara anställd för att upprätthålla 

balansen och ett status quo i det kapitalistiska och liberala (Lipsky, 2010).  
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Information spelar också en betydande roll i Lipskys teoribygge (2010). ”Gräsrotsbyråkraten 

kan nämligen ge eller undanhålla information som ett sätt att hushålla med resurser” (s. 90, 

fritt översatt). Information ges godtyckligt till vissa klienter, som då kan bilda si en förståelse 

och tillgodogöra sig kunskap om hur socialtjänsten fungerar. Detta gör att de kan framställa 

sitt ärende på ett fungerande sätt och anpassa sig, på sätt och vis “manipulera systemet”, för 

att komma åt resurser. För de som undanhålls information kan allt förefalla oförståeligt, och 

detta kan vara medvetet från gräsrotsbyråkratens sida som ett sätt att minska sin 

ärendemängd, och därmed sin arbetsbörda (Lipsky, 2010; Johansson, 2007).   

 

Johansson (2007) har i sin bok Vid byråkratins gränser djupdykt i relationen mellan klient och 

handläggare. Med avstamp i Lipsky (2010) beskriver han den maktasymmetri som finns, det 

vill säga det maktövertag som handläggaren har i förhållande till klienten, och hur mycket av 

den som har sin grund i en kunskapsbrist hos klienten. Att klienten ofta saknar kunskap om 

organisationen, lagstiftningen samt sina rättigheter och skyldigheter, är något som flera 

forskare har uppmärksammat (Johansson, 2007; Karlsson & Börjesson, 2011; Skau, 2007). 

Karlsson och Börjeson (2011) menar att makten hos handläggaren bland annat beror på 

obalansen gällande information och kunskap, att vi har satt vår tilltro till professioner och 

experter. Därigenom har vi gett dem makten att bedöma och bestämma över oss i situationer 

då vi är som mest utsatta (a.a.). 

 

Samtidigt menar Hasenfeld (1987) att socialarbetaren även kan stärka klienten genom att 

förmedla information om myndigheten och de resurser den har till sitt förfogande och särskilt 

vad klienten har rätt till. Skau (2007) går ännu längre och menar att det är en handläggares 

skyldighet att informera sina klienter för att på så sätt minska den maktasymmetri som finns i 

deras relation. Enligt Moula (2009) är empowerment ett verktyg för att få en bättre självbild 

och därigenom bli starkare som person. Genom att ackumulera information och kunskap om 

sin sociopolitiska situation samt sina rättigheter och skyldigheter, kan människor stärkas och 

bemyndigas (a.a.). Payne (2015) menar vidare att socialarbetare bör använda empowerment 

som ett redskap i sitt arbete, och hjälpa klienterna att på bästa sätt tillgodogöra sig sina 

rättigheter. 

 

Med utgångspunkt i informationens och kunskapens betydelse för klienters möjlighet till 

delaktighet, enligt Arnstein (1969), tar denna studie vid. Våra egna iakttagelser i samband med 

VFU:n, litteraturens redogörelse för handläggarens ställning i egenskap av gräsrotsbyråkrat 

(Lipsky, 2010; Johansson, 2007), liksom problematisering, begränsningar och möjligheter, 

kring relationen mellan handläggare och klient (Johansson, 2007; Karlsson & Börjesson, 

2011; Skau, 2007; Hasenfeld, 1987; Payne, 2015), samt ovanstående samhällsutveckling 

(Eriksson, 2015; Hultqvist, 2008; Rose, 1993; Karlsson & Börjesson, 2011; Gustafsson, 2018; 

Novak, 2018; Ponnert & Johansson, 2018) tas också i beaktning i föreliggande studie. Hur 

väljer socialtjänstens anställda att använda den makt de besitter i form av kunskap. Har de 

intentionen att minska den maktasymmetri som Skau (2007) talar om? 
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka handläggares uppfattningar och resonerande kring 

information till klienter. Utifrån syftet avses följande frågeställningar besvaras: 

 

(1) Hur resonerar handläggare om den information klienter behöver få? 

(2) Hur ser handläggarna på sin egen roll som informationsgivare?  

(3) Hur kan information och informerande tolkas och förstås utifrån handläggarnas ställning 

och handlingsutrymme inom organisationen? 

1.5 Avgränsning och begreppsdiskussion 

Vi har valt att avgränsa oss till att endast undersöka handläggarnas förhållande till information 

och informerande utifrån våra observationer under VFU:n, samt för att en smal och tydlig 

avgränsning ger oss goda förutsättningar för att genomföra studien på bästa sätt.  

 

Nationalencyklopedin definierar information som en “generell beteckning för det meningsfulla 

innehåll som överförs vid kommunikation i olika former [...] Information kan uppfattas som 

en viss mängd fakta, upplysningar eller underrättelser.” (Sjölin & Henriksson, u.å.). Med 

information specifikt applicerat på socialtjänsten och information som en socialsekreterare 

eller handläggare ger en klient, menas t.ex. information om lagstiftning, rättigheter och 

skyldigheter enligt lag, om handläggning och ärendeprocess, om insatser, en klients alternativ 

och möjligheter, samt om hur socialtjänsten fungerar som organisation och dess 

samhällsfunktion. Viktigt var att utrymme gavs för våra respondenter att själva komma fram 

till eget innehåll och egna definitioner, samt göra tillägg med information de anser vara viktig.  

 

Utifrån Nationalencyklopedins definition samt vad vi funnit i tidigare forskning, finns en nära 

koppling mellan information och kommunikation. Kommunikation har en påverkan på 

information, vilket också blir tydligt under forskningsöversikten nedan, men kommunikation 

är inget som denna uppsats har som huvudsakligt intresse. Det är informationen som 

förmedlas som är det intressanta; våra respondenters syn på information och hur de resonerar 

kring att ge, och inte ge, information till sina klienter. 

 

Handläggare och socialsekreterare är likvärdiga och inbördes utbytbara begrepp och används 

växelvis i uppsatsen. De syftar till att benämna de socialarbetare, eller gräsrotsbyråkrater, 

som är anställda inom socialtjänst och socialförvaltning och har direkt kontakt med den 

enskilde medborgaren som söker stöd och hjälp.  

 

Många författare använder begreppet empowerment i betydelsen att på olika sätt förstärka 

individens förmågor och möjligheter. Vi uppfattar begreppet som så väletablerat att vi valde 

att inkludera det i uppsatsen utan närmare förklaring och presentation. 
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2. Forskningsöversikt 

För att undersöka kunskapsfältet har tidigare forskning sökts med hjälp av bibliotekets 

databaser, främst Libris, ProQuest, Scopus och SwePub. Sökningen har genomförts med 

kombinationer av sökbegrepp som t.ex. “information”, ”user participation”, “social services”, 

“social work practice”, “client participation”, ”empowerment”, “brukarinflytande”, 

”brukarmedverkan” och “socialtjänst”. Boolesk logik, frassökning och trunkering har 

utnyttjats. Sökningarna har sållat ut material om information kring och klienters medverkan i 

det praktiska sociala arbetet ur en mängd aspekter. Vi har dock inte funnit någon forskning 

som specifikt inriktad sig på information inom socialtjänsten på samma sätt som föreliggande 

studie. Vid en genomgång av titlar och abstract från sökresultatet har vi valt ut den forskning 

som ändå på något sätt överlappar syftet med föreliggande studie. Forskning som undersöker 

och behandlar information och/eller delaktighet inom socialtjänst på olika sätt, eller relationen 

mellan handläggare och klient i kombination med information och/eller delaktighet inom 

socialt arbete. Vissa artiklar genererade i sin tur intressanta källor i sina referenslistor med 

artiklar som söktes fram och inkluderades. 

 

I det följande presenteras tematiskt den forskning som har bedömts vara relevant inför 

föreliggande studie. Inledningsvis presenteras studier som undersökt organisationens 

betydelse för klientens inflytande. Här presenteras två enkätstudier riktade till socialarbetare i 

Israel respektive socialchefer i USA med frågor om delaktighet (Zanbar, 2018; Hardina, 

2011), och Erikssons (2015) avhandling om hur begreppen brukarinflytande och delaktighet 

förändrats inom svenska välfärdsorganisationer. Därefter presenteras studier som behandlat 

betydelsen av relationen till klienten. Här redovisas fyra undersökningar gjorda kring 

socialtjänsten och Försäkringskassan i Sverige (Eriksson, 2015; Hall, 2001; Eriksson, 1999; 

Hermodsson, 1998), och två studier kring socialtjänsten i Norge (Fylkesnes, Iversen & 

Nygren, 2018; Ylvisaker, 2011) - alla sex med fokus på brukarperspektiv och relationen 

mellan handläggare och klient. Inom ramen för detta tema presenteras också två studier som 

jämfört olika perspektiv på den formaliserade relationen klient/socialarbetare (Fargion, 2014; 

Rossi, 2016). Under vårt sista tema hur klienten får information presenteras de studier vi 

funnit som behandlar hur information förmedlas till människor inom ramen för socialtjänst 

och social service, med exempel från Sverige, Storbritannien och USA (Ames, 2018; Baxter, 

Glendinning & Clarke, 2008; Moberg, Blomqvist & Winblad, 2016; Willis, Khambhaitas, 

Pathakis & Evandrous, 2015).  

2.1 Organisationens betydelse för klientens inflytande 

Eriksson (2015) ser i sin avhandling hur innehållet i begreppet brukarinflytande ändrats med 

förändringen i det politiska landskapet. Från att ha betecknat en brukarrörelses kritik 

underifrån för att åstadkomma mer demokratiska institutioner, har brukarperspektivet under de 

senaste decennierna drivits av den offentliga makten. På samma gång har det konkreta 
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innehållet i begreppet aldrig varit fastslaget och därigenom har det så småningom “lånat ut 

sig” till att genom politisk påverkan ges en helt ny innebörd, menar författaren. Till följd av en 

nyliberal omdaning av välfärdssamhället, byggt på individens möjlighet/skyldighet till ”val” 

(sic), är begreppet brukarinflytande idag mer kopplat till valfrihet och organisationers 

effektivitet, menar han. Genom fältstudier av ett par välfärdsorganisationer studerar han hur 

begreppet brukarinflytande genom en koopteringsprocess kommit att manifesteras i praktiskt 

socialt arbete. Han konstaterar att brukarinflytande i organisationernas retorik kan betyda 

många saker, däribland maktutjämning och demokratisering, men att det i praktiskt socialt 

arbete kommit att vara ekvivalent med ”kvalitetsarbete”; ett sätt att förbättra och effektivisera 

arbetet i linje med evidensbaserad praktik (EBP). Eriksson kommer fram till att 

brukarinflytandets koppling till ”valfrihet” även fått stå tillbaka för den kliniska tolkningen av 

brukarinflytande som ett sätt att arbeta evidensbaserat, att ta tillvara brukarnas erfarenheter. På 

så sätt har tillämpningen av begreppet brukarinflytande tömts på det mesta av maktaspekterna, 

alltså även det individuella valet, och har blivit ett verktyg för konsensus istället för motstånd 

– ”sanktionerat motstånd”. 

 

Organisationens betydelse för klienters delaktighet i det praktiska sociala arbetet betonas även 

i en studie från Israel (Zanbar, 2018). En kvantitativ enkätstudie undersökte socialarbetares 

implementering av brukardelaktighet. Totalt 661 socialarbetare fyllde i en enkät bestående av 

flera olika bedömningsinstrument designade för att mäta attityder till delaktighet och olika 

faktorer som påverkar det praktiska införandet av metoder som ökar klienters delaktighet. 

Författaren utgår från att brukarmedverkan kan ge två olika typer av fördelar. Dels det som 

kan förknippas med evidensbaserad praktik (EBP), att brukarmedverkan idealt är tänkt att öka 

insatsernas framgångar, främst genom att brukarna får information om tillgängliga insatser 

och alternativ. Dels att brukarmedverkan främjar klientens rätt till självbestämmande och 

valfrihet, autonomi och kontroll; medborgerliga värden i ett demokratiskt samhälle. Faktorer 

som enligt studien främjar socialarbetares implementerande av brukardelaktighet är; stöd från 

organisationsledningen, socialarbetarens erfarenhet av och uppfattning om brukarmedverkan 

och socialarbetarens personliga expertis (mastery). Insatsmetoden var också viktig; macro-

intervention, det vill säga med inblandning av det omgivande samhället, ökade klienternas 

deltagande jämfört med ”klinisk” metod. Detta trots att socialarbetaren kan sägas ha större 

kontroll med en klinisk metod. Som ett viktigt och intressant bi-fynd framhåller författaren 

den statistiskt säkerställda skillnaden mellan socialarbetares positiva attityd till 

brukardeltagande och deras faktiska implementering av denna. Detta ger stöd till det som 

Hermodsson (1998) uttrycker nedan om diskrepansen mellan kommunernas starka stöd för 

brukardelaktighet och det praktiska arbetet utan uttryck för delaktighet.  

 

En studie som är metodologiskt och teoretiskt intressant för oss är Hardina (2011) som genom 

en internetbaserad enkätundersökning frågat chefer inom socialt arbete om deras och deras 

organisations attityd till samt användning av empowerment- eller delaktighetsskapande 

aktiviteter. Författaren använder även Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkraten för att förstå 

socialarbetarnas makt att avgöra huruvida klienter är värdiga nog för att få hjälp, i och med 

socialarbetarnas handlingsutrymme och handlingsfrihet. Med ”client participation” menar 

författaren explicita försök att involvera klienter i organisationens beslutsfattande, planering 
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och utvärdering. Syftet med detta kan vara pragmatiskt, i överensstämmelse med EBP, 

och/eller ideologiskt, i överensstämmelse med demokrati-idealen. Författaren ger i enkäten 

flera exempel på delaktighetsskapande aktiviteter som respondenterna ska ta ställning till: 

exempelvis att bilda självhjälpsgrupper, engagera klienten i organisationens lobbyingarbete 

eller uppmuntra till politisk aktivism. Resultatet pekar på att hinder för ett klientdeltagande 

arbetssätt framförallt är organisatoriska. Det handlar om stelbent regelverk, byråkratiska krav 

och en hierarkisk beslutsordning. Klientdeltagande arbetssätt visade sig generellt vara relativt 

ovanliga bland organisationerna Hardina undersökte. En avgörande skillnad fanns mellan 

organisationer med olika interna styrprinciper, och de med deltagande ambitioner, internt 

bland medarbetarna i organisationen, lät i högre grad detta synsätt avspeglas även i det 

praktiska sociala arbetet med klienter. 

2.2 Betydelsen av relationen till klienten 

Relationen mellan klient och socialsekreterare har i forskning och litteratur beskrivits i termer 

av ett avtal mellan klient och socialarbetare. Fargion (2014) tar genom fallbeskrivning upp två 

principer för sådana avtal eller kontrakt mellan dessa. Den första principen kallar Fargion för 

Deltagande som samtycke. Här utgår informationen från socialarbetarens definition av 

situationen, vilken skall uppfattas som objektiv. Arbetsplaneringen ses som rationell och 

systematisk och bygger på identifiering av objektiva problem och lämpliga lösningar. 

Deltagande ses i detta fall endast innebära att göra det som föreskrivs. Klientens avvikande 

uppfattningar ses som uttryck för problem eller sjukdom och klientens syn på sin situation är 

därigenom en del av problematiken. Den andra principen, Deltagande som att vara part i 

beslutsfattandet, innebär att socialarbetaren följer utvecklingen av situationen snarare än 

kontrollerar den. Definition och bedömning av situationen ändras här med utvecklingen, och 

socialarbetaren skapar förutsättningarna för denna utveckling. Författaren menar att det skett 

en övergång från den senare till den förra principen, och att relationen mellan socialarbetare 

och klient med detta har gått från att betona ett samarbete till att betona samtycke. 

 

På 90-talet uppmärksammade Hermodsson (1998) i en avhandling diskrepansen mellan 

kommuners starka stöd för brukardelaktighet och det praktiska arbetet som visade sig sakna 

uttryck för delaktighet (jämför Zanbar, 2018). Hermodsson syftade till att undersöka 

demokrati och påverkan inom socialtjänsten ur ett brukarperspektiv och tog avstamp i den 

demokratiseringsprocess som inleddes på 60- och 70-talet. Särskild vikt lades vid vilka 

faktorer som brukare ansåg som viktiga för deras rättigheter och möjlighet till delaktighet. 

Hermodsson kom fram till att klienter ofta inte kände till sina rättigheter. Detta visade sig 

delvis bero på en otydlig kommunikation mellan socialarbetare och klient, och framförallt 

gällde det de sämst ställda. Låg utbildning och bristande nätverk var nämligen de främsta 

faktorer som påverkade brukares möjlighet negativt att sätta sig in i och påverka sitt ärende 

hos socialtjänsten. Författaren ser möjlighet till en tydligare precisering av lagens intentioner 

beträffande demokratiska rättigheter, men varnar också för att beslut utifrån fastlagda regler 

kan gå ut över klienternas individuella behov (jämför juridifiering nedan i avsnitt 3.3).  
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Resultatet av två norska intervjustudier med klienter och handläggare visade på liknande 

resultat vad gäller klienternas negativa upplevelser (Fylkesnes et al., 2018; Ylvisaker, 2011). I 

Fylkesnes et al.:s. (2018) studie förekom bland annat respondenter som ifrågasatte 

socialtjänstens interventioner och deras sätt att arbeta. Bland annat så uttryckte studiens 

intervjudeltagare missnöje över den information de fått kring socialtjänstens funktion samt 

deras rättigheter och skyldigheter. De upplevde varken att de delaktiggjordes eller att de kunde 

påverka de beslut som togs. Ylvisakers (2011) studie visade också negativa erfarenheter i form 

av dålig kommunikation och en upplevelse av att handläggare kunde ”definiera verkligheten” 

(a.a., s. 215) för klienten genom att undanhålla information. Negativa erfarenheter handlade 

också om att känna sig förödmjukad, förnedrad, orättvist kategoriserad samt förminskad (a.a.). 

 

Både Fylkesnes et al. (2018) och Ylvisaker (2011) använder teorier om makt, social 

stratifierings teori samt postkolonial teori för att analysera respondenternas berättelser. 

Ylvisaker (2011) menar att handläggarnas normativt västerländska förförståelse leder till att de 

rasistiskt kategoriserar vissa människor, men även hur kunskap och kommunikation används 

som ett maktmedel på samma sätt som Johansson (2007), Skau (2007) samt Karlsson och 

Börjesson (2011) beskrivit. I Fylkesnes et al. (2018) tillskrivs bristfällig förståelse och 

otillräcklig kunskap respondenternas kultur och ursprung, i relation till norsk och västerländsk 

kultur, kunskap och ideal. Kommunikationsförbistringar, kategorisering och stereotypisering 

ses som förklaringen till att handläggare inte informerat respondenterna tillräckligt, men då 

forskarna hade ett narrativt synsätt, så är det respondenternas berättelser som var det viktigaste 

och därför problematiseras inte handläggares agerande vidare.  

 

Istället för att utgå från perspektivet om handläggares maktövertag vad gäller kunskap, så 

utgår Rossi (2016) från klientens informationsövertag. Efter ett antal observationer av möten 

mellan socialsekreterare och klienter i tre olika kommuner i Italien, kom författaren fram till 

att klienter kunde undanhålla viss information för att på så sätt få tillgång till resurser de 

kanske inte skulle ha rätt till om de berättade hela sanningen. Rossi kallar detta för dialektiska 

strategier, och menar helt enkelt att klienten inte bara är ett offer när det kommer till 

relationen, och informationsasymmetri, mellan denne och handläggaren. Genom att 

manipulera den information klienten ger en handläggare, bibehåller hen sin agens och 

aktörskap i mötet med myndigheten. Vid närmare och kritisk granskning av Rossis artikel, blir 

det samtidigt tydligt att Rossi inte haft klienternas olika förutsättningar i åtanke. I flera studier 

identifieras socioekonomisk status, utbildningsnivå samt kunnighet om hur systemet fungerar 

som viktiga faktorer för huruvida en klient kommer att kunna påverka sin situation i kontakt 

med socialtjänst eller liknande myndigheter (Willis et al., 2015; Baxter et al., 2008; Ames, 

2018; Hermodsson, 1998). Detta kritiska perspektiv saknas i Rossis (2016) studie, och det är 

tydligt att för att kunna manipulera eller undanhålla information, så måste en klient veta 

ungefär vad hen bör manipulera eller undanhålla för att kunna få ett övertag.  

 

Två svenska studier, Eriksson (1999) och Hall (2001), belyser vikten av klientens upplevelse i 

mötet med myndighetens företrädare. Ett positivt utfall i ärendet och en respektfull personlig 

kontakt är det som gör att klienterna känner att de blir lyssnade till och får förtroende för 

myndigheten, något som även positivt påverkar klienternas syn på den information de får. 
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2.3 Hur klienten får information 

Ames (2018) utvärderar, i en amerikansk studie, informationsdokument från social 

verksamhet. Studien motiveras av att en mycket hög andel (58 %) av låginkomsttagare har 

betydande lässvårigheter. Låginkomsttagare utgör även en målgrupp för socialt arbete. Hon 

undersöker därför hur lättlästa de informationsdokument är som riktar sig till det sociala 

arbetets klienter. 

Resultatet visar att de som utvecklat informationsmaterialet verkar sakna nödvändig 

kompetens: ”…may lack the awareness, knowledge, and skills needed to assess or increase 

their readability” (s. 9). Slutsatsen är att det tryckta informationsmaterialet inte är anpassat till 

målgruppen och att det därför inte fyller sin funktion i att informera och göra klienterna 

delaktiga. 

 

Två studier diskuterar det teoretiska begreppet informerat val, eller ’informed choice’ (Baxter 

et al., 2008; Moberg et al., 2016). Informerat val innebär att människor behöver information 

för att kunna fatta ett beslut och välja en insats. De behöver känna till de olika alternativen, 

dess för- och nackdelar, samt ha möjlighet att jämföra dem. Den ena studien undersökte äldre 

människors förutsättningar för att kunna välja hemtjänstutförare, där information som fanns på 

ett antal kommuners hemsidor samt olika broschyrer från olika hemtjänstutförarna, granskades 

med fokus på informationens innehåll (Moberg et al., 2016). Moberg et al:s. studie tog 

avstamp i lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), enligt vilken människor i Sverige 

förväntas utöva konsumentmakt genom att välja tjänster. Baxter et al. (2008) granskade ett 

stort antal forsknings- och utvecklingsprojekt inom den brittiska staten där syftet var att 

sammanställa kunskap om medborgares perspektiv på information om tjänster och vad de 

saknar. Forskningsöversikten fokuserade på informationens format, tillgänglighet, kvalitet och 

möjligheten till skräddarsydd och personligt anpassad information. Även i Storbritannien 

förväntas klienter ta ett större individuellt ansvar och mycket fokus ligger på att göra aktiva 

val. För att kunna fatta rätt beslut behövs information, och informationen behöver anpassas till 

människors olika förutsättningar och behov, menar författarna. 

Bägge studier problematiserar och kommer fram till att det både i Sverige och 

Storbritannien finns stora brister kring tillgängligheten, innehållet och kvaliteten på 

information inom socialtjänst och social service, samt att det ofta saknas sådan information 

som människor värdesätter för att kunna göra informerade val.  Endast 3 av 10 kommuner som 

ingick i Moberg et al:s. undersökning kunde erbjuda människor möjligheten att jämföra olika 

utförare. Vidare saknades viktig information om diverse kvalitetsdimensioner hos utförarna, 

t.ex. personalens kompetens och möjligheten att påverka och utöva inflytande över utföraren 

och tjänsterna. 

Människor vill ha tillgång till olika informationsformat; tryckt, muntlig, i videoform och via 

internet (Baxter et al., 2008), och människor önskar också riktad information vid rätt tillfälle 

och i rätt tid, t.ex. vid olika övergångar i livet (a.a.; Moberg et al., 2016). Även samlad 

information på ett och samma ställe på internet, t.ex. på en statlig hemsida som sedan kan 

hänvisa och länka vidare till kommunala hemsidor, är önskvärt (Baxter et al., 2008).  
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Resultatet från djupintervjuer med 82 brukare och anhörigvårdare, de flesta äldre, i 

Storbritannien visade att förståelse av det sociala omsorgssystemet var den mest avgörande 

faktorn för, dels hur respondenterna upplevde servicen, och dels deras uppfattning om var 

problemen fanns (Willis et al., 2015). De med god förståelse skyllde i högre grad problem på 

systemet än på personalen. Forskarna såg även att kunskap och förståelse om socialvården var 

kopplat till brukarnas tidigare erfarenheter av att vara brukare, alltså inte till någon generell 

information eller till handläggarens egenskaper. De med förståelse kunde på ett annat sätt 

anpassa sig till systemet. De förstod att hjälp inte erbjuds om du inte frågar efter den specifikt 

och att det var viktigt att fråga på rätt sätt med inlärda ”trigger words”. De som inte visste 

precis vad de skulle fråga efter och på vilket sätt de skulle fråga fick inte sina behov 

tillgodosedda. Utifrån resultaten föreslår författarna en rad åtgärder där den främsta är att 

information om det sociala omsorgssystemet, vad som erbjuds och hur man ber om hjälp, 

måste nå ut till alla samhällsmedborgare då kunskapen om detta generellt är bristande. De 

menar också att skälen till avslag eller nekande av hjälp måste kommuniceras tydligare. 

2.4 Sammanfattning av forskningsläget och positionering 

Redovisad forskning och detta lätt yviga forskningsfält kan ses behandla information, 

delaktighet och relationen mellan socialarbetare och klient på olika sätt. Hall (2001) och 

Eriksson (1999) undersöker främst klienternas upplevelser och visar hur klienters emotioner 

kan styra deras inställning till bland annat information. Både Fylkesnes et al. (2018), 

Ylvisaker (2011), Fargion (2014), och Ames (2018) kan sägas problematisera kommunikation 

och socialarbetarens makt att inkludera eller exkludera, liksom informera eller undanhålla 

information från klienter. 

Hermodsson (1998) visar, i likhet med Ames (2018), på att klientens sociala status kan 

utgöra en hindrande faktor för möjligheten till delaktighet genom information. Samtidigt som 

kunskap och erfarenhet av hur socialtjänst och liknande serviceorganisationer kan häva eller 

reducera ett sådant samband (Willis et al., 2015), liksom leda till möjlighet att påverka samt få 

tillgång till resurser (a.a.; Rossi, 2016). 

Organisationens betydelse för delaktighet genom metodval, policy och retorik framhålls på 

olika sätt av Eriksson (2015), Fargion (2014), Zanbar (2018) och Hardina (2011). 

Socialarbetaren är i deras studier främst en förlängning av organisationen och syftet med 

information utgår från organisationens inställning. 

Både Hermodsson (1998) och Zanbar (2018) noterar vidare en diskrepans mellan 

socialarbetares retorik och deras praktiska arbete – socialarbetare tenderar att uttrycka sig 

gillande om brukardelaktighet, men brister ofta i till exempel information till klienter. 

Intressant är också att lägga märke till hur de skiljer sig 20 år ifrån varandra i tiden. 

Både Baxter et al. (2008) och Moberg et al. (2016) uppmärksammar hur informationens 

tillgänglighet och kvalitet i sig är en förutsättning för möjligheten att få hjälp och omsorg, 

samt fatta bra beslut och göra informerade val. Slutligen är Moberg et al. (2016) fynd helt i 

linje med det Eriksson (2015) visar på, att delaktighetens innehåll förskjutits genom politiska 

beslut till att bli en fråga om val och personligt ansvar. 
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I detta stycke vill vi förtydliga vår studies position i förhållande till den forskning som 

redovisats ovan. Föreliggande studie ämnar belysa handläggarnas syn på information inom 

socialtjänsten och informerandet av klienter. 

Tidigare forskning har antingen fokuserat på socialarbetares inställning till och 

implementerande av delaktighetsskapande praktiker, relationen mellan socialarbetare och 

klient, alternativt enbart hur information kommuniceras, undanhålls eller manipuleras. 

Vi har inte funnit någon tidigare forskning som enbart fokuserat på information, såsom vi 

har valt att göra i denna studie, men det är ändå tydligt att information spelar en viktig roll i 

det sociala arbetet och i relationen mellan handläggare och klient. 

Denna studie skiljer sig metodologiskt från tidigare forskning på området genom att vara en 

kvalitativt och kvantitativt blandad enkätstudie (se metodavsnitt), medan de flesta av studierna 

som inkluderats genomförts med intervjuer, observationer eller kvantitativa enkäter. Studiens 

positionering i förhållande till det övriga fältet, och vad som särskiljer den, är därmed både 

metodologiska aspekter samt dess tydligt avgränsade intresseområde i form av fokus på 

information. 

3. Teoretiska perspektiv  

I detta avsnitt presenteras de teorier och begrepp vi valt för att på bästa sätt kunna tolka och 

analysera vårt resultat. Utifrån studiens syfte och frågeställningar, liksom vårt 

forskningsintresse, informationens betydelse för delaktighet (Arnstein, 1969), samt den 

utveckling som skett kring delaktighet som redovisats i inledningen, har vi valt att titta närmre 

på Lipskys (2010) gräsrotsbyråkrat och mer specifikt dennes handlingsutrymme, samt 

kooptering och juridifiering. Valet av teori och begrepp motiveras även utifrån tidigare 

forskning, där Hardina (2011) använt sig av Lipskys teori för att tolka sitt resultat, och 

Eriksson (2015) använt begreppet kooptering. Fargion (2016) ledde oss även in på begreppet 

juridifiering, då hon diskuterar relationen mellan socialarbetare och klient som formaliserat 

genom avtal. Dessa tre begrepp och teorier används vidare som verktyg i uppsatsen teoretiska 

analys. Lipskys teoribygge om gräsrotsbyråkraten och dennes handlingsutrymme, ger oss ett 

bra perspektiv för att förstå våra respondenters position och situation. Teorier och begrepp 

som kooptering och juridifiering ger oss därefter bra verktyg för att kritiskt förklara klienters 

och handläggares maktställning visavi organisationen.  

3.1 Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme 

Viktigt i Lipskys teoribygge är att gräsrotsbyråkraterna har ett omfattande handlingsutrymme 

och en handlingsfrihet. Arbetet kräver anpassning och improvisation till det enskilda fallet 

och individen, samtidigt som alla ska behandlas lika (Svensson et al., 2008). Trots att 

gräsrotsbyråkrater måste följa lagstiftning, ett gediget regelverk med rutiner, samt politiska 

mål, så arbetar de med något som är för komplicerat för att det ska kunna detaljstyras, ännu 

mindre övervakas och kontrolleras (Lipsky, 2010; Svensson et al., 2008). Detta till följd av att 

de har att göra med unika människor i unika situationer, vilket kräver viss individuell 
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bedömning och flexibilitet (Lipsky, 2010). Lipsky menar också att handlingsutrymmet är till 

för att på sätt och vis förmedla en känsla till medborgaren att “gräsrotsbyråkraten håller i 

nyckeln till dennes välmående” (a.a., s. 15, fritt översatt). Gräsrotsbyråkratens 

handlingsutrymme kan också ses som en följd av den status som profession och utbildning 

ger.  

 

Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme är vidare problematiskt. Inte bara medför det en stor 

osäkerhet för arbetaren, som ofta ställs inför svåra problem, i och med att klientens 

individuella situation kräver just skräddarsydda lösningar (Lipsky, 2010). Det finns också 

utmaningar i form av ett regelverk som utgår från lika behandling, och otillräckliga resurser 

från organisationens sida, i form av både tid och pengar, för att kunna göra ett så bra arbete 

som möjligt för varje enskild klient (Lipsky, 2010; Svensson et al., 2008). 

 

Handlingsutrymmet är också kontroversiellt. Myndigheten kan i perioder ses, genom politiska 

mål och begränsade resurser, försöka påverka och kontrollera gräsrotsbyråkratens 

handlingsutrymme (Lipsky, 2010). Socialarbetarens vilja att hjälpa människor möjliggör 

samtidigt att hen kan gå emot myndighetens vilja och på så sätt utöva makt och påverkan 

gentemot politikerna och styret. För detta krävs dock ett kollektiv av gräsrotsbyråkrater som 

organiserar sig. Den ensamme tjänstepersonen blir naturligtvis bara ersatt, och häri ligger en 

del av myndighetens och organisationens makt över gräsrotsbyråkraten, varför kravet på 

lojalitet oftast efterföljs.  

 

Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme innebär ändå möjligheten att stå på klientens och 

medborgarens sida (Svensson et al. 2008). Gräsrotsbyråkraten kan till viss del välja hur hen 

använder det handlingsutrymme som finns kvar, i mötet med medborgaren. Svensson et al. 

menar att det inleds som ”en förhandling [...mellan socialarbetare och klient, där de ska] 

komma överens om vad som ska ske” (s. 25). Utrymme för bedömning, tolkning och 

tillämpning finns vidare alltid för gräsrotsbyråkraten. Svenson et al vidhåller vikten av att 

sätta sig in i hur organisationen fungerar, “dess identitet och institutionaliserade bild” för att 

kunna “använda och utvidga handlingsutrymmet” (s. 55) för att utföra ett gott socialt arbete.  

 

Lipsky (2010) menar dock att förväntningarna på gräsrotsbyråkraten att hen ska “använda sin 

kunskap, förmåga och position för att säkerställa den bästa hjälpen för den enskilde” (s. 72, 

fritt översatt), och på bästa sätt företräda klienten, inte är mer än en myt. Lipsky kallar detta 

för “myten om servicealtruism” (a.a.), och även om det i professionsetiska riktlinjer framgår 

att den enskildes behov ska gå före allt annat, och detta företrädandeskap framhålls inom 

akademi och utbildning, så är det i praktiken missvisande. Lipsky skriver att den granskande, 

dömande och kontrollerande aspekten av gräsrotsbyråkratens arbetsuppgifter, tillsammans 

med de begränsade resurserna i form av tid och ekonomi, tillika den stora ärendemängden 

försvårar ett företrädandeskap där gräsrotsbyråkraten till mesta dels står på medborgarens 

sida.  
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3.2 Kooptering 

Selznick visade i en studie (1949) på vad som kan hända när större aktörer som myndigheter 

samarbetar med ”gräsrötterna” i civilsamhället. Selznick undersökte hur myndigheterna i 

Tennessee Valley samarbetade med lokala jordbrukare. Hans slutsats är att när den i 

samarbetet starkare organisationen tar till sig (absorberar) nyheter/nya saker i organisationens 

ledning eller struktur, är det framförallt del i en process för att bevara organisationen själv: 

 

“Cooptation is the process of absorbing new elements into the leadership or policy-determining 

structure of an organization as a means of averting threats to its stability or existence.” 
(Selznick, 1949, s. 13) 

 

Selznicks teori om kooptering säger alltså att ett ”koopterat” samarbete, mellan till exempel en 

myndighet och gräsrotsrörelser, sker på den starkare organisationens villkor och endast om 

den starkare organisationen vinner i stabilitet. Selznick ser koopteringen som ett 

demokratiproblem. Den svagare aktörens inflytande blir framförallt administrativt. 

Organisationen delar med sig av ansvaret men inte av makten. Innovativa element kommer 

genom koopteringsprocessen att omformas eller användas i den utsträckning de stärker 

organisationen. Selznick liknar processen vid den individualpsykologiska analysen av egots 

försvarsmekanismer. 

 

Eriksson (2015) visade, med utgångspunkt från Selznick, hur denotationen av begreppet 

brukarinflytande förändrats i en koopteringsprocess. Socialtjänsten har som den starkare 

aktören dragit nytta av brukarrörelsens kritik och den positiva konnotationen i begreppet 

brukarinflytande för att stärka socialtjänsten som organisation;   

 

“Utifrån ett mer kritiskt perspektiv kan det nyliberala intresset för brukarinflytande begreppsliggöras i 

termer av kooptering. Att dra in och engagera nya grupper (brukare, men också privata utförare, 

konsulter, allmänheten etc.) i det offentliga välfärdsarbetet kan ses som en viktig komponent i 

ambitionen att lösa upp den tidigare modell som karaktäriserat den svenska välfärdsstaten.” 
(Eriksson, 2015, s. 270). 

 

Ett koopteringsperspektiv kan på motsvarande sätt appliceras på begreppet information. 

Informationen till klienten sågs på 60- och 70-talet som en nödvändig förutsättning för 

delaktighet och demokrati. ”Kunskap är makt” var ett slagord i tiden, och socialtjänstlagens 

(SFS 2001:453) portalparagraf uttrycker sig i samma anda, ”…frigöra och utveckla enskildas 

och gruppers egna resurser.” Den koopteringsprocess Eriksson (2015) beskriver kan mycket 

väl vara aktuell även gällande begreppet information och vi borde i så fall kunna se en 

förändrad tillämpning av begreppet i riktning mot en stärkt socialtjänst snarare än en stärkt 

klientmakt. 



 18 

 

3.3 Juridifiering 

Den tyske filosofen och sociologen Jürgen Habermas tar över begreppet juridifiering från 

sociologen Max Weber för att beskriva statens relation till och roll i samhällsutvecklingen. 

 Habermas använder termen [Verrechtlichung] för att beskriva den tendens till ökning av den 

formella lagstiftningen som kan observeras i det moderna samhället. Juridifiering beskriver 

både en reglering i lag av nya, tidigare oreglerade sociala frågor, samt hur övergripande 

juridiska antaganden om relevanta fakta bryts ned och specialiseras till mer detaljerade 

påståenden (Habermas 1981/1987 s. 357). Ett enkelt exempel skulle kunna vara hur det 

övergripande juridiska antagandet att fattiga ska få hjälp av samhället genom juridifiering 

omskapats till en detaljerad specificering av vad som räknas som fattigdom, vilken hjälp som 

kan erbjudas, under vilka omständigheter och av vilken myndighet, och så vidare.  

Juridifieringen kräver en individualisering av välfärdsgarantierna och introducerar en OM-

SÅ-struktur (“conditional law”, Habermas, 1981/1987 s. 362) motsvarande t.ex. avtalsvillkor 

eller lagrekvisit; uttryckta villkor som, om de uppfylls ger kraft åt lagbestämmelser. En sådan 

struktur är, enligt Habermas, främmande för sociala relationer och frågor om sociala orsaker, -

beroenden och -behov. 

Habermas ser juridifiering som en process som historiskt stärkt statens roll i utvecklingen av 

statsskicket mot en demokratisk rättsstat och gett staten formella redskap för att göra 

utvecklingen legitim.  Men genom juridifieringen av den demokratiska välfärdsstaten menar 

Habermas att processen blivit problematisk. Juridifieringen av välfärdsstatens skyddsnät, 

implementerad genom en byråkratisk organisation, innebär ett dilemma då den motverkar det 

övergripande målet att stärka en klients oberoende och självförtroende. I stället för att stärka 

demokratin blir juridifieringen av välfärdsstaten ett hot mot demokratin.  

I Teubners (1987) tolkning av juridifieringen och dess konsekvenser kan lagen sägas bli ett 

autonomt, formaliserat system som förväntas ta över det politiska ansvaret för att lösa sociala 

problem. 

 

Som tillämpat begrepp har juridifiering av samhällsservice diskuterats av bland andra 

Colnerud (2014) och Novak (2018) avseende utvecklingen av lärarprofessionen och skolan. 

Ponnert och Johansson (2018) använder juridifieringsbegreppet för att beskriva förändringar i 

socialarbetares praktik avseende skydd av barn.  

Många beskriver en ökande juridifiering av samhällets insatser i stort, och kopplar ofta detta 

till införandet av EU-rätten (SOU 2018:47; Gustafsson, 2018; Novak, 2018; Colnerud, 2014; 

Ponnert & Johansson, 2018). Den avpolitisering av det sociala arbetet som på central nivå 

bedrivits i namn av avreglering, har fått till följd ett detaljerat regelverk på decentraliserad 

nivå (Novak, 2018). Detta regelverk, ofta motiverat av ett upprätthållande av klientens 

(kundens) rättigheter på den marknad som skapats, utgör vidare ett tydligt exempel på en 

sådan juridifiering som Habermas (1981/1987) finner problematisk. 
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4. Forskningsmetod 

4.1 Metodval 

Utifrån syftet och forskningsintresset föreföll en enkätundersökning riktad till 

socialsekreterare med både öppna frisvarsfrågor och stängda flervalsfrågor som den bäst 

passande metoden inför föreliggande studie. Detta eftersom syftet och forskningsfrågorna 

innehåller både en kvalitativ och kvantitativ ansats; vi önskar både få ett så brett perspektiv 

som möjligt, samtidigt som vi är intresserad av hur våra respondenter resonerar kring 

information och informerande av klienter (Gray, Williamsson, Karp & Dalphin, 2007). Vi vill 

alltså både få tillgång till så många deltagare som möjligt för att undersöka fenomenets 

förekomst, men även få mer djupgående information om hur deltagarna tänker kring 

fenomenet. Efter att ha granskat forskningsfältet och inte hittat tidigare forskning med denna 

särskilda avgränsning och fokus kring information och handläggares informerande av klienter, 

så ger det oss goda skäl att tro att forskning saknas på området. Vårt ursprungliga 

forskningsintresse står sig därför, och studien är därmed även explorativ och deskriptiv, det 

vill säga utforskande och beskrivande (Gray et al, 2007). Studien kan också placeras in i den 

induktiva forskningstraditionen, det vill säga att forskningsintresset är grundat i tidigare 

observation, utan förformulerade hypoteser och givet teoretiskt ramverk (Bryman, 2011). 

 

En enkätundersökning innebär mer specifikt att ett formulär med frågor distribueras till ett 

antal personer (respondenter) som ombeds fylla i formuläret och besvara frågorna, för att 

därefter returnera enkäten (Bryman, 2011). Gray et al. (2007) benämner metoden som ‘social 

survey’ och menar vidare att enkätundersökning inte behöver ha någon särskild koppling till 

ett deduktivt förhållningssätt, även om den oftast används i detta syfte, det vill säga att studera 

eller testa något utifrån tidigare dragna slutsatser och hypoteser. En enkätundersökning kan 

även användas i ett mer explorativt, deskriptivt och induktivt syfte (a.a.).  

 

Vi tog av bekvämlighetsskäl beslut att enkäten skulle skapas i Googles enkätverktyg Google 

Forms (http://www.forms.google.com) och distribueras över Internet. Webbenkät är en vanligt 

förekommande insamlingsmetod och väl beskriven av både Bryman (2011) och Gray et al., 

(2007). Hardina (2011), som tidigare nämnts, är ett exempel på tidigare forskning som både 

tillämpat webbenkät tillika valt att blanda slutna, kvantitativa frågor med mer öppna, 

kvalitativa frågor. Google Forms har vidare även tidigare använts inom vetenskaplig forskning 

vid minst två tillfällen (Shepherd & Arteaga, 2014; Legge, Flanders & Robinson, 2018).  

 

Fördelarna med en enkätundersökning, och särskilt med en webbenkät, är bland annat hur 

administrativt behändiga och smidiga de är; på ett enkelt sätt kan en forskare nå ett stort antal 

människor (Bryman, 2011; Gray et al., 2007). Det finns heller ingen påverkan från en 

intervjuare - hur denne t.ex. ställer frågor - och alla respondenter garanteras få exakt samma 

frågor vid en enkätundersökning (Bryman, 2011). Nackdelar med en enkätundersökning är 

istället att forskaren inte kan hjälpa en deltagare med frågor hen inte förstår. Forskaren kan 

heller inte vara säker på vem som fyller i enkäten, särskilt om den distribueras över internet, 

http://www.forms.google.com/
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och därmed finns en risk för falska svar från olämpliga respondenter (a.a.; Gray et al., 2007). 

Risken finns också att respondenten inte svarar sanningsenligt utan fabricerande, eller 

spontant och utan eftertanke (Bryman, 2011). Vidare är det viktigt att noggrant fundera över 

och arbeta med frågorna så att enkäten blir tydlig och välformulerad, eftersom det inte finns 

möjlighet att ställa följdfrågor. Det är även viktigt att inte ställa för många frågor och att 

försöka få enkäten att se så tunn och lättbesvarad ut som möjligt för att inte avskräcka. Om för 

många frågor ställs är risken för bortfall hög, det får helt enkelt inte ta för lång tid att besvara 

enkäten. Vidare är det viktigt att forskaren tänker på hur frågornas ordningsföljd, s.k. 

ordningseffekter, kan påverka respondenten och hens svar (a.a.), något som kommer att 

diskuteras vidare i avsnitt 4.6 om studiens metodologiska begränsningar och förtjänster.  

 

När det gäller att kombinera kvantitativa, slutna flervalsfrågor med kvalitativa, öppna 

frisvarsfrågor, finns det delade meningar om detta i litteraturen. Gray et al. (2007) menar att 

engagemanget hos respondenter vid en enkätundersökning oftast är lågt och att det därför inte 

är lönsamt att ställa mer öppna, resonerande frågor. De menar att detta endast ger upphov till 

korta, ytliga svar (Gray et al., 2007). Bryman (2011) skriver att öppna frågor kan vara bra att 

ställa i en undersökning som bryter ny mark. Samtidigt menar han att en nackdel är att de 

öppna frågorna kräver kodning (a.a.). Bryman menar här en kvantitativ typ av kodning där text 

görs om till siffror. Braun och Clarke (2013) gör sig inte alls märkvärdiga över kvalitativa 

enkäter och menar att det är ett bra och användbart sätt att samla in kvalitativa data, även om 

det ofta förbises i den forskningsmetodologiska litteraturen. Kvalitativa enkäter är väl lämpade 

för studentuppsatser och för att få tillgång till ett stort antal personer samt deras uppfattningar 

och erfarenheter kring ett ämne (a.a.). Singer och Couper (2017) är två forskare som 

propagerar för användandet av öppna frågor i enkätstudier. De menar att med dagens 

teknologi som innebär möjligheten att skapa enkäter som besvaras över internet, har många 

nackdelar reducerats. Deras studie visar att många respondenter är högst villiga att besvara 

öppna frågor, och att öppna frågor är ett bra komplement till stängda (a.a.). Samtidigt som 

respondenternas intresse för och motivation till att besvara enkäten är oerhört viktigt för hur 

fylliga och rika svaren blir (Braun & Clarke, 2013).  

 

Fortsättningsvis har vi valt att inte genomföra en intervju- eller observationsstudie med 

anledning av vårt intresse att undersöka ett större antal socialsekreterare och deras förhållande 

till information samt informerande av klienter. Vi har även valt att inte undersöka klienternas 

upplevelse av socialtjänstens information av två skäl. Det första är ett antagande om att 

personer som är nöjda med hela upplevelsen av kontakten med socialtjänsten även kommer att 

uttrycka nöjdhet med den information de fått, då detta är underordnat (Hall, 2001). Men att 

vara nöjd är inte detsamma som att vara delaktig. Det andra skälet är att brukaren rent logiskt 

inte kan uttala sig om den information hen inte tagit del av. Det är i slutändan därmed bara 

handläggaren som kan ha en uppfattning om vilken information klienten saknar. En 

underlåtenhet att informera klienten behöver inte leda till missnöje, men sett ur ett 

empowerment-perspektiv och med Arnsteins (1969) deltagandestege i bakhuvudet innebär 

underlåtelsen ett försvagande av brukarens ställning; lägre delaktighet och minskad möjlighet 

att stärkas och påverka sin situation.  
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4.2 Enkätens utformning 

Enkäten skapades i Google Forms och omarbetades flertalet gånger utifrån olika tips och 

tekniker från litteraturen som beskrivits ovan. Handledare Fredrik Brunnström tog även del av 

enkäten och godkände den innan den skickades ut. Enkäten mailades ut till totalt 229 

enhetschefer och biträdande enhetschefer inom socialtjänsten i Stockholm stad. Mailet 

innehöll en kortfattad beskrivning av studien, länk till enkäten samt ett bifogat 

informationsbrev (se bilaga 1). I mailet ombads cheferna att ta del av informationen och 

därefter maila ut den till sina medarbetare med informationsbrevet bifogat, eftersom det var 

viktigt att socialsekreterarna fick ta del av detta innan de besvarade den. De chefer som inte 

ämnade skicka vidare enkäten till sina medarbetare ombads ge en förklaring till detta. 

 

Enkäten inleddes med en bakgrundsfråga där respondenterna ombads ange sin befattning och 

verksamhetsområde. Detta var den enda bakgrundsinformation som samlades in om våra 

respondenter. Vi ansåg att övriga parametrar såsom ålder, kön etc. vara överflödiga för 

studiens syfte, och kunde utifrån vårt sätt att kontakta våra respondenter vara relativt säkra på 

att ingen olämplig nåddes av undersökningen. Enkäten (se bilaga 2) innehöll totalt 10 frågor 

eller så kallade “items” som alla ställde frågor kring information inom socialtjänsten och 

informerande av klienter; fem kvantitativa, slutna flervalsfrågor och fem kvalitativa, öppna 

frisvarsfrågor. I slutet av enkäten fanns även en sista fråga där respondenterna kunde lämna 

övriga synpunkter, tankar och funderingar kring information (hädanefter benämnd som fråga 

11). Denna sista fråga räknas även till den kvalitativa delen, vilket gör att det alltså var totalt 

sex kvalitativa frågor.  

 

Efter bakgrundsfrågan följde frågorna av kvantitativ art. Med dessa undersökte vi huruvida 

studiens respondenter ansåg att de innehar det främsta ansvaret vad gäller information till sina 

klienter, om informerandet i huvudsak sker muntligt i möte, samt vilken typ av och hur 

utförlig information våra respondenter ger till sina klienter. Syftet med dessa frågor var att 

öppna enkäten med lite enklare och inbjudande frågor med förhoppningen om att minska 

bortfallet, utifrån vikten att “fånga” respondenten och få denne att vilja besvara hela enkäten 

(Gray et al., 2007). Syftet var även att undersöka huruvida vi var på rätt spår, det vill säga 

huruvida vi hade valt rätt målgrupp för vår studie. Om våra respondenter t.ex. inte ansåg sig 

själva inneha det största informationsansvaret, så kunde vårt val av “studieobjekt” ifrågasättas. 

De två sista slutna frågorna ställdes i form av skalfrågor, där respondenterna ombads på en 

skala mellan 1-5, dels uppskatta sin egen förmåga att informera sina klienter, dels uppskatta 

hur viktigt det är att ge proaktiv information till sina klienter. Vi var medvetna om tidigare 

forskning kring skillnad mellan uppgivet och faktiskt beteende samt social önskvärdhet, som 

kan påverka validiteten i frågor som dessa (Bryman, 2011). Men utifrån våra egna 

observationer under VFU-perioden ville vi ändå få något slags indikation på hur våra 

respondenter såg på sin egen förmåga att informera sina klienter. Vi valde även att ställa en 

följdfråga direkt efter om deras klienter skulle hålla med om skattningen, för att försöka få 

dem att svara så ärligt som möjligt. 
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Fortsättningsvis efter den kvantitativa delen, följde de kvalitativa frågorna. Dessa frågor 

berörde vikten, utelämnande och anpassning av information, klienters möjliga förkunskaper, 

samt övriga tankar om information inom socialtjänsten och informerandet av klienter. Syftet 

med dessa frågor var alltså att försöka fånga respondenternas syn på information mer 

djupgående, samt undersöka hur de resonerar kring information till klienter. Det var alltså 

huvudsakligen med de kvalitativa frågorna som vi ämnade besvara studiens syfte och 

frågeställningar.   

4.3 Urval 

Populationen för studien var socialsekreterare och handläggare inom Stockholm stad som 

regelbundet är i kontakt med klienter, t.ex. i samband med en utredning, insatser eller 

liknande. Det kan gälla information till vårdnadshavare som varit i kontakt med socialtjänstens 

barn- och ungdomsenhet, information till personer som sökt ekonomiskt bistånd eller till de 

som varit i kontakt med socialtjänstens missbruksenhet eller socialpsykiatri. Vi valde att vända 

oss till enhetschefer i Stockholms stads stadsdelsförvaltningar och avgränsade oss till att 

endast fråga handläggare inom Stockholm stad. Detta då någon typ av avgränsning var 

nödvändig samt att en av oss arbetar inom staden (Oscar Brodin) och därigenom hade tillgång 

till intranät med mailadresser till samtliga enhetschefer. Att vända oss till Stockholm stad och 

de stadsdelsförvaltningar som ingår där, gav oss även goda chanser att få ett tillräckligt stort 

underlag för studien. Totalt arbetar 2 450 stycken (N=2450) socialsekreterare inom staden, 

enligt uppgift från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning inom Stockholm stad 

(strateg P. Pettersson Sobhani, personlig kommunikation, 3 december 2018). Då vi redan hade 

tillgång till mailadresser till samtliga enhetschefer inom Stockholm stad, kan det hävdas att 

vårt urval är ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Samtidigt, eftersom vi väljer att fråga 

handläggarna själva och därigenom når vårt studieobjekt direkt, innebär det ett ändamålsenligt 

urval (purposive sampling) (Gray et al., 2007).  

 

Tabell 1 visar översiktligt våra respondenter och deras verksamhetsområden. Samtliga 

respondenter angav även att de var socialsekreterare eller handläggare. Fyra stycken 

respondenter angav endast att de var handläggare eller socialsekreterare och meddelade inte 

sitt verksamhetsområde. Totalt erhölls 128 besvarade enkäter, varav tre enkäter togs bort då de 

hade besvarats av enhetschefer eller biträdande enhetschefer. Det totala antalet respondenter 

var därför 125 (n=125). Störst andel av respondenterna arbetar inom äldreomsorgen; totalt 35 

stycken socialsekreterare inom äldreomsorgen besvarade enkäten (28 %). Därefter kommer 

socialsekreterare inom barn och ungdom (totalt 27 stycken, eller 21,6 % av våra 

respondenter), och socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd eller arbete och försörjning (20 

stycken, eller 16 %) etc.  
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Tabell 1. Översikt över respondenternas verksamhetsområde. 

Verksamhetsområde Frekvens Procent Kumulativ procent 

Missbruk 9 7,2 % 7,2 % 

LSS 17 13,6 % 20,8 % 

Vuxenenheten 5 4,0 % 24,8 % 

Socialpsykiatrin 4 4,0 % 28,8 % 

Barn och ungdom (BoU) 27 21,6 % 50,4 % 

Ekonomiskt bistånd (arbete och försörjning) 20 16,0 % 66,4 % 

Äldreomsorgen 35 28,0 % 94,4 % 

Våld i nära relationer 1 0,8 % 95,2 % 

Familjerätt 2 1,6 % 96,8 % 

Ospecificerat verksamhetsområde 4 3,2 % 100 % 

Total 125 100 % 100 % 

 

Bortfallet vad gäller respondenter är enligt ovan stort. Om det var möjligt att nå 2 450 stycken 

socialsekreterare med enkäten och endast 125 svar erhölls, så innebär det att endast 5 % av 

den totala populationen nåddes. Statistiskt sett skulle detta stickprov dock kunna ses som 

tillräckligt stort för att representera den totala populationen (Gray et al., 2007). 

Vidare begärde vi som sagt en förklaring från enhetscheferna för ett icke-deltagande. En 

handfull enhetschefer svarade och samtliga svar handlade om att en pressad arbetssituation 

och bristande tidsutrymme gjorde att cheferna inte ville belasta sina medarbetare med att 

besvara en enkät. 

Bortfallet på frågorna i enkäten rörde sig endast om någon enstaka respondent, som störst 

ett bortfall av fem respondenter (fråga fem). Förutom den sista och avslutande frågan som 

lämnade utrymme för ytterligare kommentarer, fråga 11, där bortfallet var 33,6 %, då 42 

respondenter valde att inte tillägga något ytterligare.  

4.4 Etiska överväganden 

Vad gäller etiska överväganden har Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska principer; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, tillämpats 

och efterföljts. Ett informationsblad (se bilaga 1) som enkäten skickades ut med redovisade 

tydligt vad studien handlade om, vad som förväntades av respondenten, liksom om frivillighet 

samt rättighet att närsomhelst avbryta deltagandet. Informationsbladet konstaterade även 

tydligt att ett ifyllande av enkäten innebar ett deltagande och ett samtycke till att inkluderas i 

studien. Vidare var enkäten fullständigt anonym och inga personuppgifter, inte heller e-mail- 

eller IP-adresser, samlades in. Respondenterna informerades också om att det insamlade 

materialet endast skulle användas för studiens syfte att undersöka handläggares resonerande 

kring information till klienter och för den rapport (uppsats) som studien resulterar i. 
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Avslutningsvis har även Google en klar och tydlig policy kring integritet och säkerhet där de 

garanterar att ingen annan kan få tillgång till vår data (Google, 2018).  

4.5 Analysprocessen 

För att analysera det datamaterial som enkätundersökningen resulterade i genomfördes en 

statistisk analys av den kvantitativa delen av enkäten och en tematisk analys (TA) av den 

kvalitativa delen. Efter detta gjordes även en teoretisk analys av det kvalitativa materialet, 

utifrån ovan redovisade teorier och begrepp. Koppling till tidigare forskning och vidare 

tolkning samt abstraktion av resultatet fortsätter sedermera även i diskussionsavsnittet. Den 

huvudsakliga analysen samt det huvudsakliga resultatet i uppsatsen är den tematiska och 

sedermera teoretiska analysen. Dessa förstärks vidare med vissa kvantitativa uppgifter från 

den statistiska analysen. 

4.5.1 Statistisk analys 

Eftersom syftet med studien var rent explorativt och deskriptivt föreföll idén om att endast 

göra en enklare statistisk analys av det kvantitativa datamaterialet som mest lämplig. All 

statistisk analys gjordes i SPSS 25 med instruktioner hämtade ur Almquist, Ashir och 

Brännström (u.å.).  

 

Först och främst behövde alla svar från de statistiska frågorna kodas om till siffror – alla 

förutom items fyra och sex, eftersom dessa var skalfrågor och därför redan var i sifferform. 

Även vissa av de kvalitativa frågorna i enkäten kunde kodas om till siffror och analyseras 

kvantitativ, i och med våra respondenters korta och samstämmiga eller återkommande svar. 

Detta rörde sig om fråga fem och åtta i enkäten. Exempel på tidigare forskning där samma 

beslut fattats och med liknande tillvägagångssätt är Charles och Kerr (1988, refererat i 

Bryman, 2011) som genomförde en kvalitativ intervjustudie där vissa svar var möjliga att 

omvandla till kvantitativa data. 

 

Därefter matades allt detta in i SPSS. En enkel, univariat analys i form av frekvensdistribution 

genomfördes på samtliga items, vilket innebär att SPSS helt enkelt beräknar antal 

svarsalternativ och förekomst i varje enskild kategori samt att procentdistribution, det vill 

säga proportionen av en viss förekomst i förhållande till den totala mängden, redovisas (Gray 

et al., 2007). Utifrån dessa tabeller, ‘table of marginals’ (a.a.), gjordes därefter diagram över 

samtliga items i Excel, förutom respondentöversikten som behölls i tabellform. 

 

Vidare vad gäller svar på items fyra och sex, genomfördes även deskriptiv analys i form av 

beräkning av medelvärde och standardavvikelse, med andra ord mått på centraltendensen 

(Bryman, 2011). För dessa två items gjorde även en graf som visar normalkurvan, det vill 

säga huruvida svaren är relativt jämnt fördelade mellan de olika alternativen och om våra 

respondenters svar följer ett mönster i form av en klocka, eller så kallad bell curve (a.a.; 

Almquist, Ashir & Brännström, u.å.). Om vårt stickprov visar på statistisk skevhet, det vill 

säga att de inte är normalfördelade och inte följer detta mönster, innebär det att vidare 



 25 

statistiska analyser är förenat med vissa problem samt att det går att ifrågasätta svarens och 

frågans kvalitet (a.a.; Almquist, Ashir & Brännström, u.å.; Bryman, 2011). 

 

Avslutningsvis redovisas endast delar av resultatet från den kvantitativa delen i resultat- och 

analysavsnittet av uppsatsen, utifrån syfte och frågeställning. Det kvantitativa materialet 

används som en ram för att förstärka våra slutsatser som vi kommit fram till i den tematiska 

och teoretiska analysen. Det kvantitativa resultatet redovisas i sin helhet i bilaga 3. 

4.5.2 Kvalitativ analys 

För att analysera och tolka de mer öppna, resonerande frågorna i enkäten tillämpades tematisk 

analys (TA) såsom den beskrivs av Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014). Denna metod 

rekommenderas även av Braune och Clarke (2013) vid kvalitativa enkätstudier av denna 

storlek. Respondenternas svar och kommentarer på de kvalitativa frågorna uppgick till 

sammanlagt ca 25 sidor text och kvalitativt material. Materialet bedömdes vara tillräckligt 

substantiellt och rikt för att möjliggöra en TA. TA valdes vidare i syfte att upptäcka likheter 

och mönster i respondenternas svar, som därefter kategoriseras för att sedermera inordnas i 

övergripande teman. Vi har båda utfört kodning och tematisering av svaren var för sig för att 

sedan tillsammans diskutera likheter och skillnader i vad vi kommit fram till. Analysen 

genomfördes av författarna på varsitt håll för att se till att vi dragit liknande slutsatser, samt 

för att göra något slags triangulering och därmed öka analysens och metodens trovärdighet 

(detta diskuteras vidare i avsnitt 4.6).  

 

Hjerm et al. (2014) beskriver hur TA kan se ut på lite olika sätt och delas in i olika steg. 

Metodens fader Glaser (1965, refererat i a.a.) delar in analysen i fyra steg, medan Hjerm et al. 

(2014) beskriver analysen i tre steg. Vi beslöt oss för att kombinera dessa, och dela in TA i 

fem steg; genomläsning, kodning, kategorisering, tematisering och summering. TA är en 

iterativ process vilket, dels innebär att materialet läses igenom flera gånger, dels att forskaren 

återvänder till datamaterialet för ytterligare genomläsning under de övriga stegen i processen. 

 

Först och främst lästes våra respondenters svar på de öppna frisvarsfrågorna igenom flertalet 

gånger för att lära känna våra respondenter, och få en känsla för vad deras svar handlade om. 

Därefter kodades intressanta utsagor med enstaka ord eller kortare fraser, för att skapa 

ordning i enkätmaterialet. Kodningen var datadriven och in-vivo, det vill säga att orden eller 

fraserna hämtades direkt ur materialet, då vi ville närma oss vårt datamaterial så explorativt 

och icke-teoretiskt som möjligt. Anledning till att kodning görs är för att förenkla 

kategorisering och sedermera tematisering (Hjerm et al., 2014). Dessa s.k. koder listades 

därefter i alfabetisk ordning för att undersöka vilka kategorier som fanns i materialet. De 

kategorier som var mest intressanta analyserades på nytt tillsammans med de svar de 

grundades på. På detta sätt gick det också att få en överblick av vilka koder som relaterade till 

varandra och därför kunde ses ingå i mer övergripande teman. För vårt mer deskriptiva syfte, 

handlade det främst om att reducera antalet teman till färre, mer övergripande teman, när 

mättnad uppnåtts (a.a.). 

Efter att de första fyra stegen genomförts separat, träffades vi för att diskutera våra fynd 

och hur vi, utifrån våra teoretiska perspektiv, kunde analysera materialet vidare. Vår 
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diskussion kring analysen ledde till summering vilket uppnåddes dels genom att det 

huvudsakliga mönstret vaskades fram, samt att de teoretiska perspektiven kom att spela en 

roll för fortsatt fördjupning och abstraktion (a.a.; Braun & Clarke, 2013).  

 

Vidare när det kommer till den teoretiska analysen är det viktigt att välja teorier som är både 

relevanta och inte heller för abstrakta för det datamaterial som ska analyseras (Svensson, 

2015). Svensson (2015) menar vidare att “teori är nödvändigt för att det över huvud taget ska 

vara möjligt att se materialet som någonting” (s. 208). Teoretisk analys möjliggör perspektiv, 

fördjupning och att se resultat och data i ett annat ljus. En teoretisk analys erbjuder också 

möjlighet till generaliserbarhet, i och med att studien placeras in i ett bredare teoretiskt 

sammanhang, så kallad analytisk eller teoretisk generalisering (Svensson & Ahrne, 2015). 

Som tidigare nämnt så valdes Lipskys gräsrotsbyråkrat och dennes handlingsutrymme för 

att användas som ett teoretiskt raster, och kooptering och juridifiering som analytiska begrepp 

för att skapa förståelse samt tolka vårt datamaterial och resultatet av den tematiska analysen. 

Men när vi närmade oss forskningsområdet planerade vi att använda oss av teoretiska begrepp 

som empowerment (Hermodsson, 1998; Moula, 2009) och en teoretisk modell som Arnsteins 

(1969) deltagandestege. Men då vårt datamaterial inte möjliggjorde en teoretisk analys utifrån 

dessa ramverk, så var vi tvungna att tänka om. Vi kom då över Erikssons (2015) avhandling 

där han använde begreppet kooptering, och kapitlet av Fargion (2016) som ledde tankarna 

vidare till juridifiering. Dessa visade sig vara mer relevanta och möjliggjorde i högsta grad en 

teoretisk analys. Vi fann även flera nutida forskningsartiklar som använt sig av juridifiering, 

vilket också visar på dess relevans och aktualitet (Gustafsson, 2018; Novak, 2018; Ponnert & 

Johansson, 2018; Colnerud, 2014). 

4.6 Studiens metodologiska begränsningar och förtjänster 

I denna del av metodavsnittet förs en diskussion kring studiens metodologiska begränsningar 

och förtjänster utifrån validitet, reliabilitet, generaliserbarhet (statistisk, kvalitativ och 

analytisk/teoretisk generaliserbarhet), replikerbarhet samt trovärdighet. 

 

Validitet handlar om huruvida forskaren verkligen mäter det som hen har för avsikt att mäta 

(Bryman, 2011). Vi ska här diskutera ett antal faktorer som kan tänkas ha påverkat hur våra 

respondenter har svarat, nämligen ordningseffekter, ledande frågor, social önskvärdhet, samt 

skillnad mellan uppgivet och faktiskt beteende (a.a.). 

Vi vill inledningsvis ta upp till diskussion huruvida det finns anledning att tro att 

respondenternas svar har påverkats av den valda studiedesignen. Respondenternas svar på de 

kvalitativa frågorna kan ha inspirerats av de kvantitativa frågor som föregått dem, s.k. 

ordningseffekter. Dels innehöll informationsbrevet (bilaga 1) en definition av information, då 

vi såg det som nödvändigt att åtminstone förmedla någon typ av idé om vad vi menade med 

information (se avsnitt 1.5). Denna definition färgade även fråga två i enkäten där vi 

efterfrågade vilken typ av information respondenterna gav sina klienter bland fem givna 

alternativ. Både definitionen i informationsbrevet, liksom fråga två kan med detta ses 

eventuellt ha haft en ledande effekt på respondenternas svar på resten av enkäten, som 

därigenom kan ha en negativ påverkan på studiens validitet. Om respondenterna helt själva 
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istället hade fått definiera information, eller andra frågor hade ställts innan de öppna, 

frisvarsfrågorna, så kunde kanske svaren sett annorlunda ut. Vi kunde även mer explicit bett 

respondenterna motivera sina svar, för att undersöka huruvida de påverkats av våra 

definitioner, samt eventuella ordningseffekter. 

Apropå ledande effekter, så behöver vi även adressera fråga sju i enkäten där vi trots 

noggrant arbete med formuleringarna, lyckats ställa en ledande fråga; nämligen “Hur viktigt är 

det att informera klienter? Vilken information är viktig?”. Självskattningsfrågorna (fråga 4 och 

6) i enkäten hade ställts före denna, men det kan ändå ha påverkat respondenternas sedermera 

resonerande på de kvalitativa frågorna och därigenom studiens validitet, eftersom vi här talat 

om för respondenterna att vi anser att information är viktigt. Samtidigt kan det diskuteras 

huruvida detta kanske är något som är så självklart, att information är viktigt, och därför inte 

något som påverkat respondenternas svar nämnvärt. 

Vidare när det kommer till social önskvärdhet, så kan det diskuteras om att svara på hur bra 

man är på att informera, inom en kontext där detta kan ses som något eftersträvansvärt, kan 

tänkas medföra att respondenter inte svarar helt sanningsenligt. Denna fråga aktualiserar också 

frågan om skillnad mellan uppgivet och faktiskt beteende; bara för att respondenterna svarar 

att de är bra på att informera behöver det inte betyda att de faktiskt är det i realiteten (jämför 

Zanbar, 2018). Vårt resultat på dessa frågor (fråga 4 och 6) visade ett genomsnitt på 3,78 och 

4,25 bland våra respondenter, på en skala mellan 1–5, vilket innebär att det var ytterst få, om 

någon, som angav att de var dåliga på att informera sina klienter. Detta gör att dessa, och 

särskilt svaren på fråga 6, inte är normalfördelade utan visar på statistisk skevhet (som nämnts 

ovan i avsnitt 4.4.1). Vi valde ändå att inkludera resultatet av fråga fyra och sex i uppsatsens 

resultat- och analysavsnitt, men med viss försiktighet. Vi är medvetna om att frågornas 

kvalitet kan ifrågasättas utifrån den statistiska skevheten; det vill säga att frågorna anses vara 

olyckligt formulerade och därför lett till förutsägbara och ensidiga svar, något som försämrar 

validiteten. En kritik kan även vara att frågorna snarare mäter social önskvärdhet kring 

informerande, vilket också kan försämra validiteten.  

 

Vidare kan enkäten och dess frågeställningar även diskuteras utifrån att alla uppfattar 

begreppet information på olika sätt. Vad som är otillräcklig respektive rikligt med information 

är en relativ fråga och troligtvis, till syvende och sist, en fråga om subjektivitet. Men det är 

respondenternas egna syn på information och informerande som var av intresse. Behållningen 

är även att vi närmade oss området relativt blankt, då vi inte hade tagit del av liknande 

forskning innan vi konstruerade enkäten och frågorna. Detta eftersom studien var explorativ. 

Med dessa begränsningar i beaktande hävdar vi ändå studiens relevans, framförallt med tanke 

på att vi tar stöd i teori, men även i tidigare forskning som ligger i linje med det vi har funnit. 

 

Reliabilitet är ett kvalitetsmått på ett instruments eller en enkäts stabilitet vid upprepade 

mätningar (Bryman, 2011). Frågan är huruvida resultatet skulle kunna bli annorlunda om 

mätningen repeterades, det vill säga om respondenterna skulle kunna tänkas ge olika svar om 

de besvarade enkäten två gånger. Reliabilitet handlar här i mångt och mycket om huruvida 

respondenternas svar är tillförlitliga eller inte. Eftersom respondenterna förväntades dela med 

sig av sin syn på information och informerande samt berätta om hur och om vad de informerar 

sina klienter om, så bör inte detta förändras i någon större omfattning om de skulle rapportera 
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detta på nytt efter att en tid passerat. Samtidigt med tanke på möjliga 

organisationsförändringar, personalomsättning och förändringar i riktlinjer och rutiner (t.ex. 

med tanke på valet 2018, eller eventuellt den ökande juridifieringen), samt hur detta påverkar 

en socialsekreterares handlingsutrymme, så går det inte att utesluta att skillnader skulle kunna 

förekomma vid upprepade mätningar.  

 

Vidare är generaliserbarhet en fråga om huruvida studiens resultat kan överföras till andra 

populationer (Bryman, 2011); det vill säga om vi kan säga något om socialsekreterares 

inställning till information och informerande i allmänhet. Frågan handlar då om 

representativitet. Här kan diskuteras huruvida det är möjligt när respondenter enbart sökts 

inom Stockholm stad, och huruvida det går att överföra resultatet på socialsekreterare på andra 

orter, inom andra kommuner. Det kommunala självstyret är starkt, vilket gör att rutiner och 

riktlinjer kan variera (14 kap. 1-3 §§, Regeringsformen SFS 1974:152; Johansson, 2007). 

Vidare, eftersom vi nyttjat ett ändamålsenligt bekvämlighetsurval menar Bryman (2011) och 

Gray et al. (2007) att vi inte kan anta något slags representativitet och därmed en låg, statistisk 

generaliserbarhet; vi kan kort sagt egentligen inte säga något om någon mer, utanför studiens 

ramar. 

Däremot vad gäller generaliserbarhet ur ett kvalitativt perspektiv, så hänger detta ihop med 

studiens trovärdighet (Svensson & Ahrne, 2015). De menar att trots studiens fokus på 

socialsekreterare inom Stockholm stad, så skulle studien kunna säga något om 

socialsekreterare på andra orter. Detta måste dock bekräftas genom andra studier. 

Svensson och Ahrne (2015) nämner också analytisk eller teoretisk generalisering som 

istället handlar om huruvida resultatet kan relateras till mer generella begrepp och placeras in i 

ett större teoretisk kontext. Detta kan alltså ses vara anledningen till varför teoretisk analys 

över huvud taget görs inom forskning; just för att kunna göra en analytisk eller teoretisk 

generalisering. Som även diskuterats ovan så planerade vi till en början att använda oss av 

empowerment Arnsteins (1969) deltagandestege. Men då vårt datamaterial visade sig i stora 

drag sakna material som kunde analyseras på ett fördjupande och relevant sätt med dessa 

begrepp, så tog beslutet att tänka om och söka efter alternativa teorier och begrepp. Vidare är 

vi av den uppfattningen att vårt resultat kan placeras in i denna forskningskontext med flera 

samtida studier och aktuell forskning som använt sig av dessa teorier och begrepp, det vill 

säga kooptering och juridifiering, och som visar liknande resultat och tendenser (Gustafsson, 

2018; Novak, 2018; Ponnert & Johansson, 2018; Eriksson, 2015; Colnerud, 2014). 

Andra tolkningar av vårt resultat och vårt datamaterial är säkerligen helt möjliga, och vi 

reserverar oss för att andra forskare skulle kunna ha valt andra perspektiv. Samtidigt var detta 

den tolkning och de begrepp vi landade i som vi fann gav den mest analytiskt intressanta 

fördjupning och samtidigt en rimlig samt kritisk diskussion. Bortsett studiens eventuellt 

diskuterbara validitet (se ovan), så anser vi inte att vi har förvanskat resultatet. Vi är av den 

åsikten att andra forskare hade dragit samma slutsatser utifrån det datamaterial vi erhöll. 

 

Fortsättningsvis är replikerbarhet en fråga om huruvida andra skulle kunna upprepa det 

resultat som vår studie producerar (Bryman, 2011). Detta handlar framför allt om transparens 

och att tydligt redovisa tillvägagångssätt, men också om att inte låta värderingar och 
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förväntningar påverka resultatet (a.a.). Vi vidhåller här vår explorativa och deskriptiva ansats, 

samt att transparens och en tydlig metodologisk redovisning är något som vi eftersträvat. 

Samtidigt är det svårt när det kommer till kvalitativ forskning eftersom det också handlar 

mycket om tolkning; resultatet riskerar ofta till viss del påverkas av de teoretiska perspektiven 

som appliceras i analysen (Svensson & Ahrne, 2015; Bryman, 2011). Här uttrycker Kvale och 

Brinkmann (2014) det på bästa sätt, även om kontexten är något annorlunda. De menar att det 

är viktigt att undvika tendentiös subjektivitet, det vill säga att vara selektiv i sina tolkningar 

och endast presentera sådant som rättfärdigar ens egna slutsatser. Istället är en perspektivisk 

subjektivitet att föredra, vilket innebär att olika perspektiv med olika frågor ställs till samma 

material som leder till olika tolkningar av innebörd (a.a.). Eftersom vi från början hade för 

avsikt att använda oss av teorier om empowerment och Arnsteins (1969) deltagandestege, så 

kan det hävdas att vi därför snarare befattat oss med en perspektivisk subjektivitet snarare än 

en tendentiös.  

 

Något som också har betydelse för den kvalitativa delen av undersökningen och som går hand 

i hand med det ovanstående, senast behandlade, är studiens trovärdighet (Svensson & Ahrne, 

2015). Trovärdighet är centralt och viktigt för att bedöma studiens kvalitativa del (a.a.). 

Trovärdighet innehåller vidare tre delar; två av vilka kommer att diskuteras här. 

Transparens handlar om hur tydligt studiens alla steg samt forskningsprocessen är 

redovisad, så att studien är “möjlig att diskutera och kritisera” (a.a. s. 25). Detta är något vi 

strävat efter, vilket vi hoppas syns i detta avsnitt. Vi har försökt vara så transparenta och 

tydliga som möjligt med vår metodologi och vårt tillvägagångssätt. Det som inte redovisas och 

heller inte återfinns i bilaga är våra ursprungliga kategorier och koder. Detta av rent estetiska 

skäl, då större delen av kodning och kategorisering gjordes för hand. Vi har helt enkelt inte 

tagit oss tiden att skriva rent dessa, då vi tänkte att det till syvende och sist var överflödigt att 

redovisa.    

Triangulering innebär vidare att “kombinera olika metoder, typer av data, teoretiska 

perspektiv eller forskare för att studera ett och samma fenomen [...] och på så sätt komma fram 

till en mer “korrekt”, objektiv eller sann beskrivning...” (a.a., s. 25-26). Idén är att om t.ex. 

flera personer kommer fram till samma bedömning i en analysprocess, så stärker det studiens 

trovärdighet. Vi anser oss vidare har gjort främst ett försök att öka studiens trovärdighet 

genom triangulering, i form av att vi genomfört den tematiska analysen av det kvalitativa 

materialet separat. Vår kodning, kategorisering och tematisering visade ett stort överlapp, och 

vi hade i stora drag kommit fram till samma resultat, även om små skillnader naturligtvis 

fanns. 

Till viss del skulle vi också kunna hävda att vi genom att kombinera både kvantitativ och 

kvalitativt material, då vår enkät innehöll båda delarna, även på sätt och viss genomfört något 

slags ytterligare triangulering. Samtidigt kan det diskuteras huruvida vi belyser ämnet från 

distinkt olika perspektiv med vår metod, såsom tanken med trianguleringen egentligen är 

(a.a.). Åtminstone har vi lyckats kombinera bredd med djup; vi har 125 respondenters svar och 

resonerande kring information inom socialtjänsten och information till klienter. Och detta 

resultat presenteras nu härnäst.  
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5. Resultat och analys 

I följande avsnitt redovisas resultatet av den tematiska och teoretiska analys som gjordes på 

vårt datamaterial, tillsammans med delar av det kvantitativa resultatet och den statistiska 

analysen. De teman vi funnit i vårt datamaterial kopplas till och analyseras med teoretiska 

begrepp och tidigare forskning, samt integreras i ett sammanhängande resultat- och 

analysavsnitt (Braun & Clarke, 2013). Huvudsakligen är det alltså resultat och analys från det 

kvalitativa materialet som redovisas i detta avsnitt. Den kvantitativa analysen och resultatet av 

denna presenteras i korta kapitel som stöd och komplement till det kvalitativa resultatet. För 

utförligare presentation av den kvantitativa delen hänvisar vi till bilaga 3.  

 

Den tematiska analysen genererade totalt fyra relevanta teman utifrån vårt forskningsintresse, 

studiens syfte och frågeställningar: ‘Informationsmängden: en kunskapsbörda’, ‘Att ge 

information och bedöma klienters förståelse’, ‘Att bedöma urvalet av information’, och 

‘Betydelsen av delaktighet’. Vidare har citat valts ut ur enkätutsagorna som exemplifierar 

dessa teman. Under varje tema knyts materialet från den tematiska analysen samman med den 

teoretiska analysen i ett och samma flöde. Den teoretiska analysen och tolkningen genomförs 

med de teoretiska begreppen juridifiering och kooptering som analytiska verktyg. 

Gräsrotsbyråkraten och dennes handlingsutrymme berörs även kortfattat. 

 

När 125 socialsekreterare svarar på frågor om sin uppfattning om information till klienten, 

finns det ingen anledning att tro att alla kommer att svara utifrån samma grunduppfattning. 

Svaren är, som väntat, skiftande. Det finns svar som knyter an till tankar om delaktighet i 

samhället, om insatsernas kvalitet och det informerade fria valet.  Men som en röd tråd ges 

återkommande bilden av en alltför stor mängd information som på begränsad tid skall delges 

klienter med begränsade förmågor i en situation som utgör en känslomässig utmaning, och att 

formen för hur informationen ska förmedlas inte heller är tillräckligt anpassad till den 

problematik som finns. Anledningen till att mängden information som ska förmedlas är så stor 

beror dels på krav från organisationen och yrkesrollen, dels en uppfattning om juridisk 

nödvändighet. Ibland handlar det också om klientens rättighet eller skyldighet att göra ett val.  

 

Det är vidare tydligt att alla respondenter tycker att det är viktigt med information till klienter, 

men det finns svårigheter som kan göra att de väljer att begränsa innehållet i informationen. 

Problemfaktorer, eller hinder, som respondenterna tar upp är:  

 Det finns juridiska och organisatoriska krav på att kommunicera en mängd information 

som upplevs som mycket stor. 

 Klienterna har dåliga förkunskaper och missuppfattningar om socialtjänsten. 

 Det informationsmaterial som finns tillgängligt är otillräcklig anpassat med avseende 

på språk, språknivå, pedagogik, funktionalitet, urval med mera. 

 Klienterna har individuella svårigheter; kognitivt, funktionellt eller på grund av 

drogpåverkan. 

 Mötessituationen upplevs ofta som stressande med affektiva, upprörda klienter och 

tidsbrist. 
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5.1 Informationsmängden: en kunskapsbörda 

Mängden information uppmärksammas återkommande som ett problem i sig. Samtidigt pekar 

respondenterna på att de har krav på sig att informera, både från lagstiftningen och 

organisationen. Om klienten kanske har flera kontakter vid olika sektioner inom socialtjänsten 

ökar dessutom mängden information som funnits viktig att delge hen. Här handlar 

respondenternas svar både om att det finns mycket som klienten behöver få veta och om de 

formella krav som ställs på att delge en viss information. Den sammantagna mängden 

information verkar av flera respondenter upplevas som övermäktig, både ur klientens och 

handläggarens perspektiv, med tidsaspekten som ett påtagligt problem. Detta exemplifieras 

med citaten nedan. 

 

“Vi ger alldeles för mycket information vilket gör att klienterna inte kan ta till sig den många gånger. 

Samtidigt är det svårt att "banta bort" informationen eftersom det i så hög grad påverkar vad de har 

rätt till.” 
 

“Jag tror att klienterna upplever att de får alldeles för mycket information och hemskickade papper.”  
 

“Jag försöker ge nödvändig info i nuläget. Tror jag vill ge mer info och de vill ha mindre.” 
 

“Troligen inte, informationen kommer ofta väldigt fort och det är mycket information. Klienter 

glömmer, olikt elefanter.” 
 

Den stora mängden information som våra respondenter ger uttryck för kan ses vara en följd av 

en ökande juridifiering av samhällets insatser; ett resultat av bland annat införandet av EU-

rätten och en avpolitisering av det sociala arbetet (SOU 2018:47; Gustafsson, 2018; Novak, 

2018; Colnerud, 2014; Ponnert & Johansson, 2018). Detta då juridifieringen innebär ett mer 

och mer detaljerat regelverk med riktlinjer och rutiner, som i sin tur innebär mer information 

som ska förmedlas. Detta detaljerade regelverk har vidare förflyttat makten över det sociala 

arbetet från professionen till organisationen. Makt har flyttats från den kompetens, utbildning, 

vetenskap och etik som utgör medarbetarnas främsta arbetsredskap, till att manifesteras genom 

lagar, förarbeten, domstolsbeslut, förordningar, rekommendationer, handböcker, allmänna råd, 

policy och skrivna instruktioner (jämför Colnerud, 2014).  

 

Det blir genom implementeringen av reglerna svårt att se gränsen mellan juridik och 

organisation när även arbetet med att upprätthålla regelverket blir reglerat. Detta innebär också 

att mängden information, just på grund av den detaljerade specificeringen av från början 

allmänna regler, har blivit mycket omfångsrik. Själva mängden information kan även ses 

begränsa handläggarens handlingsutrymme både avseende tiden för klienten och innehållet i 

arbetet, som vi i enkätsvaren kan se till stor del upptas av att försöka förmedla den stora 

mängden information på bästa sätt. Tolkar man detta med koopteringens glasögon är det 

tydligt hur både klient och handläggare förlorar makt till organisationsledningen i 

utvecklandet av en juridifierad praktik. 
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5.1.1 Mängden information belyst av de kvantitativa svaren 

I det kvantitativa resultatet kan svaren sägas ge stöd till tolkningen i föregående avsnitt, det 

vill säga att mängden information av respondenterna uppfattas som stor och att mängden är ett 

problem i det praktiska arbetet.  

68 % av respondenterna menar att de ger utförlig eller mycket utförlig information, medan 

ingen respondent tycker att klienterna får för lite information (genomsnitt låg på 3,78 bland 

respondenterna, på en skala mellan 1-5). Samtidigt svarade 17,1 % av respondenterna att de 

inte tror att deras klienter skulle hålla med om detta. 62 % av respondenterna menar att alla 

föreslagna typer av information (se bilaga 3) är viktig, det är svårt att välja bort någon. Svaren 

visar även att 55,2 % av respondenterna ser informationen som handläggarens individuella 

ansvar och 98,4 % menar att ett möte med muntlig information är den viktigaste 

informationsförmedlingen.  

En majoritet av våra respondenter menar alltså att de ger klienterna utförlig information om 

allt det vi gav förslag om. Svaren vittnar om att det är en stor mängd information som ska 

delges klienten. Att mängden därtill upplevs som problematisk kan förstås av att det är den 

individuella handläggaren som bär ansvaret för att klienten får information och att 

informationen nästan alltid ges muntligt vid möte med klienten, en informationskanal som 

kräver tid till logistik och efterarbete. (Se bilaga 3 för utförligare redovisning av det 

kvantitativa resultatet.) 

5.2 Att ge information och bedöma klientens förståelse 

Den aspekt av information som på ett tydligt sätt engagerar är frågan om hur klienten ska 

kunna “ta till sig” informationen. Problemet för socialsekreteraren är att informationen måste 

bli till en förståelse eller kunskap i klientens medvetande för att ha ett värde. Det blir tydligt 

när respondenterna beskriver hur de måste dela upp informerandet över flera tillfällen och 

upprepa informationen flera gånger. Hinder för klienternas förståelse kan vara individuella, 

som drogpåverkan, sjukdomar eller funktionsvariationer, men även sådant som har med 

situationen att göra, såsom stress eller affektiva tillstånd som på olika sätt påverkar klientens 

förmåga att bearbeta information.  

 

“De [klienterna] får väldigt mycket information i lägen där de kanske är oroliga, stressade eller 

nervösa och därför inte helt mottaglig för information. Därför brukar jag alltid skicka med broschyr 

också och ibland upprepa information vid nästa tillfälle.” 

 

Låga förkunskaper, missuppfattningar och desinformation på Internet nämns också som 

praktiska problem eller hinder för klienten att “ta till sig” information. En respondent påpekar 

att internetforum sprider ”missinformation”, vilket i så fall borde motivera till ett intresse för 

internet som informationskanal.  

 

Respondenternas användande av begrepp som ”ta till sig” eller ”ta emot” information för att 

beskriva den bearbetningsprocess där information ska bli till kunskap och förståelse, görs även 

i samband med ett betonande av att det är handläggarens uppgift, och del av deras roll, att i ett 

möte vara uttolkare av förståelsen. Samtidigt betonas mötet också som informationskanal 
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snarast med hänvisning till att handläggaren måste få information, inte för att det är det bästa 

sättet att ge information, vilket exemplifieras i citaten nedan. 

 

“[...] det är bara i mötet som vi kan veta om en person har tagit till sig informationen eller inte varför 

det är hos handläggaren det största ansvaret ligger.“ 
 

“Klienterna får ofta mycket information och det är inte lätt vid ett första besök att ta in allt. Därför får 

klienten förutom den muntliga även skriftlig information får att kunna gå tillbaka vid senare tillfälle 

och läsa.”  

 

Själva mötet beskrivs alltså även utgöra ett hinder för förståelse, i sig, så att informationen 

behöver anpassas; ofta till skriftlig form. 

 

Samtidigt framträder ändå, vid en samlad läsning av enkätsvaren, några slags föreställningar 

om nyttan med informerandet utifrån handläggarperspektivet; klienterna måste kunna välja 

insats. Klienterna måste göras ansvariga för sina val. Klienterna måste kunna ställas till 

ansvar om de gör fel. Om handläggaren gör fel är det klientens ansvar att överklaga. Klienten 

måste känna till reglerna för att kunna ta ansvar för konsekvenserna av sina val. 

 

Det sammanlagda intrycket är att klienten behöver ”juridifieras” i meningen att hen måste 

uppfatta sin roll som socialtjänstens motpart. Klienten måste fås att förstå att socialtjänsten 

inte tar över ansvar utan att relationen är en OM-SÅ-relation (Habermas 1981/1987 s. 362). 

Det vill säga; OM klienten uppfyller detaljerade förutsättningar och utför detaljreglerade 

handlingar, SÅ svarar organisationen i princip med någon av de förutbestämda och detaljerade 

åtgärder som står till buds enligt regelverket. 

Relationen mellan handläggare och klient ”juridifieras” därigenom till att efterlikna ett 

avtal, reglerat av avtalsrätt (jämför Fargion, 2014). På samma sätt som ett juridiskt bindande 

avtal kräver att båda parter har förstått och är medvetna om avtalets innehåll, blir relationen 

mellan handläggare och klient juridiskt korrekt först när klienten förstått åtminstone de krav 

som ställs på hen själv. 

 

I ljuset av klientrelationens juridifiering går det att förstå den vikt respondenterna lägger vid 

att klienterna måste ”ta till sig” informationen. Förståelsen utgör ett rättsfilosofiskt fundament 

för den juridiska legitimiteten: den som inte förstår konsekvenserna av sina handlingar kan 

inte ställas till svars för dem på samma sätt som den som gör det. När handläggaren i mötet 

med klienten uppfattar att denne förstått informationen, utgör detta ett slags “kvitto” på att 

processen kan fortsätta. En av respondenterna uttrycker detta mycket tydligt: 

 

“Även om personer uppger att de ej önskar information så förklarar vi att vi MÅSTE ge all 

information och sedan behöver de även signerar skriftligen att de har mottagit information.”
2 

 

                                                      
2 Detta är till viss del ett ganska extremt exempel, och ingen annan respondent beskrev situationer där klienter tvingas skriva under 

på att de fått information. I övrigt är citat talande för en juridifieringstendens; att informationsförmedling verkar viktigast utifrån 

en rättslig aspekt. 
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Ansvaret ligger på klienten, men makten ligger, i enlighet med koopteringens principer 

(Selznick, 1949), kvar hos organisationen. Rättssäkerhet gör att handläggare och organisation 

håller ryggen fri, och på så sätt gynnas organisationen. Klienten väljer insats och hålls 

ansvarig för sitt val, och på så sätt har delaktighet uppnåtts på koopteringen och 

organisationens villkor (Eriksson, 2015). 

5.2.1 Klientens förståelse belyst av de kvantitativa svaren 

Nästan 100 % (98,4 %) av respondenterna har alltså svarat att muntlig information i ett möte 

är den främsta kanalen för att delge klienten information. 55,2 % anser att de som handläggare 

har det främsta ansvaret för information samt informerande, och de ser det som deras 

skyldighet att informera sina klienter. Dessa siffror ger stöd till tolkningen att handläggarna 

vill kunna anpassa informationen och registrera en förståelse hos klienten, eftersom detta inte 

så lätt låter sig göras utan ett individuellt möte och ett individuellt ansvar. Även svaren på 

frågan om proaktiv information kan tolkas till stöd för att respondenterna känner ansvar för 

klienternas förståelse. 78,4 % av respondenterna anser att det är viktigt eller mycket viktigt att 

deras klienter i förväg är informerade om vilka konsekvenserna kan bli av deras val av 

agerande. I en juridifierad klientrelation är denna förståelse central. (Se bilaga 3 för utförligare 

redovisning av det kvantitativa resultatet.) 

5.3 Att bedöma urvalet av information 

Hänsyn tas till vad klienterna vill, frågar efter eller har behov av. Informationen anpassas även 

till individens tidigare kunskap och erfarenhet. Detta kommer till uttryck dels genom klientens 

ansökan, dels genom handläggarens utforskande samtal. Urval och relevans är också ord som 

används återkommande för att ange hur respondenterna anpassar informationsinnehållet 

utifrån hur de i mötet uppfattar klientens förkunskaper och receptivitet: 

 

“Kan hända att jag inte informerar om allt om jag märker att personen i fråga inte är mottaglig för 

mer information, eller att viss information till stor sannolikhet bedöms som irrelevant för just denna 

klient.” 
 

Tydligt är att innehållet är bestämt av lagstiftning. En enda respondent anger att hen 

informerar klienten om annat än det efterfrågade ”för vetskap”. Sammantaget kan vi säga att 

innehållet i hög grad anpassas utifrån den upplysning som handläggaren skaffar sig om 

klienten genom ansökan, men främst genom mötet med klienten. Anpassningen handlar, med 

något undantag, enbart om att ta bort information som handläggaren bedömer vara onödig, 

ofta utifrån aspekter som tid och informationsmängd. Ingen respondent talar tydligt om att ge 

annan, fördjupad eller utvidgad information till en klient som redan har kunskaper om 

socialtjänsten. Nedan följer ett citat som exempel på respondenternas resonerande kring att 

inte informera om för mycket, utan snarare undanhålla eller “nyansera” informationen som 

klienterna får:  

 

“Informerar inte om saker de inte efterfrågar om jag inte ser att det skulle vara relevant. Jag 

nyanserar ibland hur jag informerar så att jag inte uppmanar människor att försvåra sin egen 
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situation för att kunna beviljas insatser. Inte sällan utreder jag hur deras situation ser ut innan jag 

informerar om specifika villkor.”  
 

Respondenterna informerar alltså inte om sådant som de bedömer inte kommer att leda till 

kunskap eller förståelse hos klienten. Handläggaren gör också en bedömning av huruvida 

informationen är relevant, om informationen är skadlig för klienten eller om undanhållandet 

av informationen skulle kunna påverka klienten negativt: 

 

“Det kan hända att jag väljer att inte ge klienter viss information om den skulle påverka klienten 

negativt utan att de kan göra något åt saken.” 
 

“Ibland informerar jag inte in på djupet då det kan försvåra för klienter att förstå. Försöker då hålla 

det kort och konkret utan att lyfta upp "alla undantag" eller "specialregler" om det verkligen inte 

behövs eller anses inte orsaka men för klienten.” 

 

Tid är också något som nämns som en begränsning av respondentens möjlighet att informera; 

ibland finns möjligheten, men ofta blir just informerandet lidande av tidsbristen: 

 

“Det är så varierande hur mycket information som en får möjlighet/tid att ge, och hur mycket info en 

klient kan ta till sig.” 
 

Sammantaget går det att se tre grupper av bevekelsegrunder vid handläggarnas bedömning av 

om information ska lämnas eller inte. Främst bedömer handläggarna klientens förmåga att 

förstå (”ta till sig”) informationen i den givna situationen. Handläggaren behöver alltså själv få 

information rörande klientens förmåga att i stunden överhuvudtaget förstå (”ta emot”) det som 

handläggaren säger. Den näst vanligaste bevekelsegrunden utgörs av normer i form av 

lagstiftning och/eller krav från yrkesrollen. Att ge information handlar inte om ett 

ställningstagande, det finns enligt respondenterna givna regler att hålla sig till och 

informationsutlämnande kan bara vara rätt eller fel. Syftet med informationsutlämnandet är att 

uppfylla bestämmelser. Den tredje vanligaste bevekelsegrunden utgörs av handlingsutrymmet, 

handläggarens frihet att göra en egen bedömning. Denna grupp respondenter menar att de är 

fria att bedöma informationens relevans, eller göra en moralisk bedömning av vad som är till 

skada eller nytta för klienten. 

 

Utifrån Lipskys (2010) beskrivning av gräsrotsbyråkraten och handlingsutrymmet, så är det i 

mötet med klienten som handläggaren har den största handlingsfriheten. Lipsky menade att 

information var en viktig del i gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme, vilket märks tydligt i 

våra respondenters svar. Ett skäl till att undanhålla information är som sagt att minska sin 

ärendemängd som handläggare. Ett annat skäl är att hushålla med resurser. I 

handlingsutrymmet är det dock även möjligt att stå på klientens sida och hjälpa denne 

(Svensson et al, 2008; Skau, 2007). När det kommer till just information är det en dyster bild 

som framträder, och något som snarare aktualiserar myten om servicealtruism. Som sagt är det 

snarare så att det ges mindre information om möjligt – ingen talar om att lägga till 

information. Utifrån informationsperspektivet så förefaller våra respondenter snarast använda 

sitt handlingsutrymme för att hushålla med myndighetens resurser samt minska sin egen 
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ärendemängd och därmed sin arbetsbörda. Lipsky (2010) menade att så ofta är fallet, det vill 

säga att organisationens begränsade resurser, lagar och regler gör att handlingsutrymmet 

snarast används för att spara in på tid och arbete, till exempel när det kommer till information. 

Myten om servicealtruism kan därigenom ses som bekräftad, ur denna synpunkt. Slutsatsen 

blir alltså att våra respondenter, i egenskap av gräsrotsbyråkrater, har ett handlingsutrymme, 

men att det alltför sällan används för att företräda klienten, utan ofta snarare för att antingen 

minska den egna arbetsbördan eller för att stå på myndighetens sida.    

 

Tydligt är alltså att handläggaren nyttjar det handlingsutrymme hen har till sitt förfogande till 

att om möjligt begränsa informationen; för att spara tid, för den egna arbetssituation skull, 

eller för att spara in på organisationens resurser. För vad ska klienterna med all information 

till? Information blir snarare till en börda; en börda som lagstiftning och organisation lagt på 

gräsrotsbyråkraten, och därigenom även på klienten/medborgaren. Detta kan ses som 

ytterligare en del i den juridifiering vi sett genomgående spår av i vårt datamaterial; att 

information och informerande ses som fastställd till följd av regler och riktlinjer, inte i syfte 

att göra en social bedömning för att främja delaktighet eller stärka individen så att denne kan 

ta del av behövliga resurser.       

5.3.1 Urvalet belyst av de kvantitativa svaren 

Svaren från den kvantitativa delen angående urvalet av information är belysande i några 

avseenden. Främst är det genom respondenternas betoning av handläggarens ansvar för 

informationen (55,2 %) och vikten som de lägger vid det personliga mötet (98,4%) som det 

går att utläsa att om ett urval görs så är det främst genom handläggarens individuella 

bedömning. Gräsrotsbyråkraten behöver sitt handlingsutrymme för att avgöra vilken 

information som eventuellt kan skalas bort utifrån förutsättningarna i den givna situationen. 

 Även svaren på fråga 8 säger något om urvalet. Svaren visar att majoriteten av 

respondenterna anser att klienterna har fått ingen eller liten information inför sin kontakt med 

socialtjänsten. Detta ger naturligtvis dåliga förutsättningar för att göra ett urval av information. 

Om informationsinnehållet dessutom styrs av lagar och regelverk blir resultatet, som vi ovan 

konstaterat, en mycket stor mängd information som ska delges varje klient.  

 

Vi kan även konstatera en viss diskrepans i svaren såtillvida att den informationsbrist hos 

klienterna som våra respondenter pekar på i fråga 8 skulle kunna åtgärdas med mer allmän 

information, som Willis et al., (2015) efterlyser. Sådan information skulle med fördel kunna 

finnas tillgänglig på Internet (Baxter et al., 2008) men endast 24,8% av respondenterna anser 

detta vara en viktig informationskanal. Detta ger ytterligare stöd för synen på klientrelationen 

som juridifierad. Allmänna kunskaper bedöms som mindre viktiga. Informationsurvalet görs 

utifrån en OM-SÅ-struktur i det specifika fallet. (Se bilaga 3 för utförligare redovisning av det 

kvantitativa resultatet.) 
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5.4 Betydelsen av delaktighet 

Våra respondenter vidhåller som sagt att information och att informera den enskilde är något 

viktigt. Men det är endast undantagsvis detta nämns i ett sammanhang som handlar om 

delaktighet, eller att utöka individens möjligheter och stärka denne i någon vidare 

utsträckning. Framför allt verkar delaktighet handla om deltagande och delaktiggörande i 

klientens egna ärende eller utredning, där respondenter till och med uttrycker att klienten har 

en skyldighet till detta: 

 

“Jag förutsätter att människor vet att de själva har en skyldighet att vara delaktiga i utredningen.” 
 

En skyldighet att deltaga skulle kunna ses som ytterligare en del i denna juridifiering där 

delaktighet inte längre ses som något som gynnar medborgaren, vare sig i termer av ett större 

demokratiideal eller som del i frivillighet, utan något som måste uppnås utifrån lag och 

riktlinjer. Social bedömning får stå tillbaka för juridisk. 

 

Något som återkommer är att klienten behöver ha tillräckligt med information för att kunna 

välja insats eller fatta ett beslut. Denna typ av delaktighet, i kombination med valfrihet, är 

något som kan tolkas som del i den nyliberala diskursen som präglar vårt samhälle. 

Medborgare ses mer och mer som konsumenter som själva ansvarar för att göra aktiva och 

rationella val på en fri marknad (Eriksson, 2015). Detta innebär inte en total avsaknad av 

delaktighet, utan är snarare något som skulle kunna ses som ett exempel på 

koopteringsprocessen där delaktigheten anpassas till det som organisationen har att erbjuda; 

att välja mellan olika förutbestämda alternativ (Eriksson, 2015; Selznick, 1949). Naturligtvis 

är denna typ av delaktighet också viktig, och inget att förringa. Men det demokratiideal som 

det en gång började med, är urholkat, och det syns tydligt i våra respondenters utsagor:   

 

“Det är mycket viktigt att ge information till klienter så de kan göra välinformerade val gällande sin 

situation. Information gällande rättigheter, skyldigheter, krav som ställs samt förväntningar brukar 

vara den information flest responderar väl till.” 
 

Vidare återfinns även den typ av delaktighet som mer liknar empowerment, även om det som 

sagt är mycket begränsat. Två respondenter betonar att information är ett sätt att delaktiggöra 

och stärka klienten; att det kan ses som ett steg till delaktighet, i linje med Arnsteins (1969) 

modell. Information beskrivs som del i ett sätt att stärka den enskilde, samt minska 

maktasymmetrin mellan handläggare och klient (jämför Skau, 2007). Respondenten nedan 

nämner själv begreppet empowerment i sammanhanget: 

 

“Informationen skall vara så utförlig som det går utifrån idén om empowerment och inflytande.” 
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5.5 Sammanfattning av resultat och analys 

Sammanfattat är respondenternas tankar om och intresse för information till klienterna 

inriktade på en handfull aspekter. I ett avseende ger svaren en enhetlig bild av synen på 

informationen till klienten, nämligen den att handläggaren känner en skyldighet att informera 

klienten. Denna skyldighet ses vidare som sprungen ur tre aspekter: (1) yrkesrollen, (2) 

organisationens krav på hur handläggning och utredning ska gå till, samt (3) rättsliga aspekter. 

Dessa tre utgör i materialet handläggarens främsta motiv att informera, oftast utifrån tanken 

om en förestående eller pågående insats från myndighetens sida. Tankar om att informera för 

att delaktiggöra eller stärka klienterna utifrån tankar om empowerment, är något som endast 

förekommer hos ett fåtal respondenter.  

 

Det är vidare tydligt framträdande hur respondenterna anser, både utifrån sig själva men även 

å sina klienters vägnar, att det rör sig om en övermäktig mängd information, och därigenom 

förefaller det inte så konstigt att ingen nämner möjligheten att utöka klienters kunskaper, om 

de redan fått information eller har kunskaper sedan tidigare. Det talas endast om att minska 

eller reducera mängden information, och att bedöma om vad som är relevant för denna, 

specifika klient för att inte ge onödigt mycket information. 

 

Fortsättningsvis finns även tankar om att klienterna behöver information för att kunna göra 

rationella val och fatta informerade beslut (jämför Baxter et al., 2008; Moberg et al., 2016). 

Det handlar då främst om val av förutbestämda insatser, vilket kan ses som ett legitimerande 

av socialtjänstens erbjudande, en del i en koopteringsprocess. Eller så handlar rationaliteten 

om att undvika negativa konsekvenser eller att undgå att göra något olagligt, vilket snarare blir 

exempel på juridifiering. Bland svaren finns också tankar om att handläggaren ska styra 

klientens handlingar genom att lämna ut eller utelämna information, vilket är helt 

överensstämmande med Lipskys beskrivning av gräsrotsbyråkraten och dennes 

handlingsutrymme; hur möjligheten för bedömning finns, men att handlingsutrymmet snarare 

används för att manipulera vilken information klienten får, för att kunna hantera den egna 

arbetssituationen.  

 

När Eriksson (2015) undersökte utvecklingen av det praktiska innehållet i begreppet 

”brukarinflytande” kunde han konstatera att betydelsen förändrats i en koopteringsprocess från 

medborgarskap till valfrihet och inflytande över kvaliteten på insatsen i enlighet med EBP. Att 

information spelar en stor roll för att kunna välja insats är ett tydligt och framträdande tema 

bland respondenternas svar. Men det mesta pekar mot att både informationens innehåll och 

mängd upplevs som i förväg bestämd av normer. Det är i hög grad information om lagens och 

organisationens bestämmelser som skall delges klienten och själva delgivandet, vilken mängd 

information som klienterna ska få del av, uppfattas också som bestämd av lagen och 

organisationen. I enlighet med det visar vår studie att begreppet brukarinflytande juridifierats 

till att mest likna det som Fargion (2014) beskriver som samtycke (“compliance”). 

Informationen gäller det som klienten ska samtycka till. 
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Mängden, förståelsen och anpassningen av information som delges en klient är alltså 

återkommande teman i respondenternas svar, som ofta handlar om hur sambandet mellan 

dessa aspekter påverkar informerandet av klienter. Studiens respondenter uppmärksammar hur 

den stora mängden information behöver anpassas både till innehåll och form för att klienten 

skall kunna bilda sig en förståelse så att den kan uppfattas och registreras av en handläggare.  

 

En juridifiering av det sociala arbetets praktik är annars det perspektiv som binder samman 

många av svaren i enkäten. Både avseende mängden information som ska delges klienter, och 

respondenternas fokus på att i en mötessituation kunna uppfatta att klienten förstått tillräckligt 

för att relationen ska få en giltig juridisk status, vilket framgår tydligt i följande citat: 

 

“Information är grunden till förståelse och att bedömningar och beslut håller juridiskt.” 

 

Det vi ser är alltså hur juridifieringen av det sociala arbetets praktik både kan anses ha 

avpolitiserat sociala problem och förändrat socialsekreterarnas handlingsutrymme till att i 

ökad omfattning handla om att anpassa kommunikationen för att informationen ska bli till 

förståelse. 

 

6. Diskussion 

Föreliggande studie ämnade belysa information inom socialtjänsten och 

informationsutlämnandet från handläggare till klient ur handläggarnas perspektiv. Vårt 

intresse för att studera socialtjänstens information till klienter hade sin grund i flera 

omständigheter. Dels hade vi båda uppfattat hur undermålig informationen, både muntlig, 

tryckt och på Internet, var. Dels hur klienterna hamnade i ett maktunderläge i förhållande till 

handläggarna på grund av, det vi uppfattade som, bristen på information. I Arnsteins (1969) 

modell är information ett viktigt steg på väg mot delaktighet och vi har därför från början sett 

begreppet information som kopplat till begrepp som delaktighet, brukarinflytande, 

empowerment och demokrati. Men finns samma föreställningar om informationens betydelse 

även bland socialtjänstes anställda? Ser de information till klienten som ett steg mot inflytande 

och delaktighet?  

6.1 Diskussion av tidigare forskning, teori och studiens 

betydelse 

De grupper i samhället som historiskt fått sina rättigheter negligerade (Karlsson & Börjesson, 

2011) får idag sina röster hörda, men på juridikens och organisationens villkor (Gustafsson, 

2018; Novak, 2018; Colnerud, 2014; Ponnert & Johansson, 2018; Eriksson, 2015). Det är 

lagen och organisationens regler som avgör vad, av det som klienten har att säga, som är 

viktigt, inte i lika hög grad handläggarens bedömning. Vi tolkar därigenom denna kooptering 

och juridifiering som en begränsning av gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme. Klientens 
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beskrivning av sin situation måste passa lagen och organisationens regelverk. Willis et al. 

(2015) talar, i enlighet med ovanstående, om inlärda ”trigger words” som dörröppnare för den 

hjälp organisationen kan ge. Även om det i materialet också finns (kvar) tankar om deltagande 

i samhället och att stärka den enskilde (Hermodsson, 1998), är det framförallt som homo 

juridicus klienten kommer till tals, menar vi. 

 

Ser man resultatet genom Arnsteins (1969) stegmodell är det tydligt att klientens deltagande 

stannar på en symbolisk nivå (tokenism). Klientens inflytande sker framförallt genom 

konsultation. Information på en allmän, kollektiv nivå i syfte att förmedla kunskaper och 

värderingar för att ge klienten möjligheter till inflytande, enligt SOU 1974:39; “Socialvården: 

mål och medel. Sammanfattning av Socialutredningens principbetänkande”, visar vårt resultat 

inte många spår av. Men att information är viktig för att klienten ska kunna göra ett 

välinformerat val (Baxter et al, 2008; Moberg et al., 2016), är ett resultat som även återfunnits 

i denna studie.    

 

I materialet finns även mycket som går att tolka som en delvis förändrad relation mellan 

handläggare och klient. Handläggaren har ofta en syn på klienten som organisationens motpart 

i vad som skulle kunna liknas vid en förhandling om ett avtal, där handläggarens roll är att på 

ett rättssäkert sätt få avtalet till stånd, framförallt genom information om avtalsinnehållet. 

Handläggaren kan sägas vilja kunna uppfatta att det finns ett informerat samtycke (jmf 

Fargion, 2014) för att inom ramen för en nyliberal diskurs därigenom överföra ansvar till den 

enskilde som ska göra aktiva val – allt i koopteringens tecken (Eriksson, 2015). 

 

Både Zanbar (2018), Hardina (2011) och Hermodsson (1998) menar att organisationen och 

framförallt ledningen har ett avgörande inflytande på klienternas möjlighet att påverka det 

sociala arbetet. Att organisationen uppfattas som viktig framgår tydligt i vårt resultat. 

Organisationens ansvar för information till klienterna anges som näst viktigast, efter 

handläggarens och nästan alla respondenter menar att de informerar om handläggningen (se 

bilaga 3). Av frisvaren är det inte så många som rakt av pekar på organisationens betydelse för 

den information klienterna får och organisationens ambitioner med att informera klienter. Men 

respondenterna problematiserar inte någonstans i svaren att informationsinnehållet vilar mer 

på ett regelverk och mindre på en professionell bedömning. Avsaknaden av en sådan 

problematisering får sägas ge stöd till synen på organisationens betydelse för informationen; 

organisationens normer och regelverk tas tydligen för givna. 

 

Däremot kan vi inte, som Fylkesnes et al. (2018) se tecken på att kommunikationsproblem 

tillskrivs kulturella skillnader eller stereotypisering av klienter. Inte heller ser vi tecken på 

rasistisk kategorisering (Ylvisakers, 2011) eller att kunskap och kommunikation används som 

maktmedel på det sätt Johansson (2007), Skau (2007) samt Karlsson och Börjesson (2011) 

beskrivit. Något annat vore väl i och för sig förvånande då det är handläggarna själva vi utgår 

från. Avsaknaden av stereotypisering och rasistisk kategorisering skulle även kunna tillskrivas 

juridifieringen. Juridifieringen har delvis motiverats av att fokuseringen på rättigheter skulle 

åtgärda dessa typer av problem. 
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 Huruvida klienter går miste om viktig information, såsom Fylkesnes et al. (2018), Ylvisaker 

(2011) och Hermodsson (1998) funnit, kan vi heller inte svara på. Våra respondenter anser sig 

vara bra på att informera och ge sina klienter fullgod information (68 % anser sig ge mycket 

utförlig eller utförlig information, i genomsnitt 3,78 på en skala mellan 1-5). Samtidigt trodde 

17,1 % av respondenterna att deras klienter inte skulle hålla med dem om detta, och tydligt var 

detta tema om att bedöma relevans och urval; att utelämna information när det bedöms vara 

möjligt. Såsom en respondent uttryck i Ylvisakers (2011) studie, kunde handläggaren 

”definiera verkligheten” (a.a., s. 215) för klienten genom att undanhålla information.   

 

Sammanfattningsvis kan man inte säga att vår studie är påfallande entydig, men att det ändå 

går att se en tendens. På ett strukturellt, övergripande plan visar svaren på en av andra 

forskare uppmärksammad juridifiering eller förrättsligande av myndigheters arbete. 

Information som tidigare var tänkt att ges utifrån en socialvetenskaplig förståelse av klientens 

situation, ges nu utifrån en juridisk förståelse. På ett organisatoriskt plan kan socialtjänstens 

adaption av den juridifierade praktiken, liksom den nyliberala diskursen och NPM förklaras av 

att förändringarna ingår i en koopteringsprocess. Juridifieringen stärker genom denna process 

socialtjänstens ledning och struktur och ger organisationen mer makt. På ett individplan visar 

resultatet på hur det handlingsutrymme gräsrotsbyråkraterna/socialsekreterarna besitter 

begränsas både av juridifierade förklaringar och en stärkt organisationsmakt. 

 

Socialtjänsten premierar som organisation, i enlighet med Selznick (1949), sådana nya 

element som stärker ledningen och organisationsstrukturen. En ökad juridifiering (Habermas, 

1981/1987; Teubner, 1987) utgör enligt vår mening ett sådant nytt element som stärker 

organisationen på bekostnad av handläggarnas handlingsutrymme. Juridifieringen motiveras 

med ett stärkande av de individuella rättigheterna och organisationen anpassar sig genom att 

formellt organisera arbetet så att det alltid går att lösa konflikter genom att utkräva ansvar 

(jämför Novak, 2018, s. 66-69). 

 

Vår tolkning är att socialtjänstens handläggare pressas av två samverkande fenomen i form av 

kooptering och juridifiering, till att i hög grad använda sitt professionella handlingsutrymme 

för att i namn av rättssäkerhet stärka en formaliserad relation med klienten. Informationen till 

klienten blir avgörande för att legitimera denna juridifierade relation. Information ses av 

respondenterna som något som är betungande - som en börda - både för klienten och för de 

själva. 

Bland svaren från respondenterna saknas resonemang om att information till klienter är 

något som i förlängningen kan stärka klientens makt över sin situation. Vår tolkning är att 

informationsförmedlingen, snarare än att bidra till att ge makt till klienten, riskerar att ingå i 

en process med målet att öka klientens ansvar för sin egen situation. 

Av svaren framgår också att respondenterna måste ägna mycket tid och kraft åt att ge 

information och registrera responsen hos klienten. Högst troligt upplever även handläggaren 

informationsförmedlingen som en börda. Från ett perspektiv av praktiskt socialt arbete ser 

juridifieringen ut att ha kommit att bli kontraproduktiv genom att sätta rättstillämpningen i 

första rummet, före det sociala arbetet;   
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“The old formula used to describe the excess of laws, fiat justitia, pereat mundus, at least had the 

heroic quality of a search for justice at all costs.” (Teubner, 1987, s. 3). 

 

Men hur ska man förstå respondenternas bestämda uppfattning att klienterna måste ”ta till sig” 

informationen och att det är handläggarens uppgift att försöka kontrollera förståelsen? 

Här kan man tolka respondenternas syn på information och förståelse som sprungna ur ett 

juridiskt synsätt. Lagen ställer krav på informationsdelgivning, men allmänna rättsprinciper 

från exempelvis avtalsrätt (SFS, 1915:218), ställer också krav på att den som får 

informationen skall förstå den, ”kunna ta till sig”. Relationen mellan handläggare och klient i 

avseende på information framstår som den mellan två avtalsparter. För att ett avtal skall vara 

giltigt krävs, enligt vedertagna rättsprinciper, att båda parter förstår innebörden i det. Denna 

allmänna princip kan vara en anledning till att handläggare lägger vikt vid att få ett gensvar 

från klienten, att kunna konstatera en förståelse. Det är först med den förståelsen som ett 

giltigt avtal kan träffas och handläggaren är mån om denna rättsprincip. 

 

På så sätt bildar svaren från respondenterna ett mönster som kan tolkas som ett tecken på en 

juridifiering av socialtjänsten. En ansökan om hjälp ses som ett avtal i vilket avtalsvillkoren 

specificeras från fall till fall. Handläggarna har en svår men nödvändig uppgift att få till ett 

principiellt giltigt avtal; genom att delge upprörda människor med individuella begränsningar 

de viktigaste avtalsvillkoren. 

6.2 Framtida forskning 

Framtiden är vansklig att uttala sig om, men det är svårt att bortse från att vårt 

forskningsresultat bär vittnesbörd om en välfärdsregim stadd i förändring. Om några år 

kommer kanske både undersökning och resultat att vara obsoleta när det svenska 

välfärdssystemet har en i grunden annan utformning.  

Kanske bör framtida forskning om socialarbetares information till klienter inrikta sig på 

civilsamhällets organisationer, non-governmental organizations, och deras ambition att stärka 

demokratin genom att förmedla ”kunskapens makt” till marginaliserade grupper och individer 

i samhället? Kanske bör forskarsamhället ge stöd och legitimitet åt rörelser som i en 

hundraårig tradition försöker bygga demokrati underifrån? För det kan ju vara så att en 

ovanifrån påtvingad demokrati är en självmotsägelse, hur många lagar den än stödjer sig på? 

 

En liknande studie fast ur ett klientperspektiv, skulle vara intressant. Här kan, som tidigare 

nämnt, problemet vara att klienter kan ha svårt att veta vilken information som är viktig. 

Samtidigt vore det ändå intressant att se huruvida de delar våra respondenters syn kring att det 

är för mycket information inom socialtjänsten. Kanske en vinjettstudie där deltagare får ta del 

av olika potentiella situationer, där mängden information varierar, eller fokus ligger på olika 

typer av information (t.ex. fokus på information om rättigheter, insatser, handläggning eller 

socialtjänsten som organisation). I ett sådant scenario kanske klienter skulle kunna svara på 

vilken information de skulle föredra, eller vilken de anser vara viktigast och mest stärkande 

(‘empowering’).  

 



 43 

Vidare vore det även intressant att replikera Zanbars (2018) studie. Hade vi inte redan kommit 

så långt i vår egen studie med avgränsning kring information, så kanske vi hade valt denna 

studiedesign istället. Det vill säga, istället för att fokusera på information – brist på 

information och information som förutsättning för delaktighet –, så hade vi kunnat studera 

handläggarnas inställning till delaktighet direkt. Samtidigt återkommer diskussionen om 

skillnad mellan uppgivet och faktiskt beteende – något som inte tillåter sig studeras i en 

enkätstudie. Detta genomförs troligtvis bäst i kombination med observationer av faktiska 

klientmöten.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1. Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter på socialhögskolan i Stockholm, Oscar och Per, som ska skriva examensuppsats. Som vårt 

ämne har vi valt att skriva om socialtjänstens informerande av brukare och klienter med särskilt fokus på den 

information handläggare ger till klienter. 

 

Med information avses främst upplysningar om rättigheter, skyldigheter, lagar, interna regler, 

process/ärendegång och rutiner samt socialtjänstens resurser och andra förutsättningar klienten kan behöva ha 

kunskap om. Med andra ord avses inte information om öppettider och dylikt, beslut, eller information som del 

av behandling. 

 

För att fånga tankar om detta från ett relativt stort antal respondenter har vi konstruerat en enkät med frågor 

kring socialsekreterares syn på hur de informerar klienter. Enkäten består av 10 frågor med flervalsfrågor, 

skalfrågor samt några öppna, mer resonerande frågor. Alla frågor handlar på olika sätt om information inom 

socialtjänsten och den information du ger till dina klienter. 

 

Studien genomförs i enlighet med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Deltagande är frivilligt och du kan när 

som helst avsluta din medverkan. Dina svar är anonyma och kommer att behandlas konfidentiellt. Det 

insamlade materialet kommer vidare endast användas inom ramen för denna examensuppsats. 

 

Försäkra dig gärna om att du inte har hoppat över någon fråga i slutet, innan du skickar in. Detta är mycket 

viktigt då vi behöver formuläret i sin helhet för att dra någorlunda säkra slutsatser utifrån data.  

 

Tack för Din medverkan, och hör gärna av dig om du vill ta del av resultatet av studien eller har ytterligare 

funderingar du vill diskutera.  

 

Länk till enkäten: https://goo.gl/forms/Qp4XbaUaR2yMYvLG3 

 

Oscar Brodin (osbr1910@student.su.se)  

Per Swedberg (per.swedberg@su.se) 

 

Handledare: Fredrik Brunnström (fredrik.brunnstrom@socarb.su.se) 

 

http://www.socarb.su.se 

Stockholm, 2018-11-23 

 

https://goo.gl/forms/Qp4XbaUaR2yMYvLG3
http://www.socarb.su.se/
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8.2 Bilaga 2. Enkäten i textformat 

 

Enkät om information till socialtjänstens klienter 

Enkäten består av olika frågor om information inom socialtjänsten och den information du ger till dina 

klienter. Deltagande är frivilligt och du kan när som helst avsluta din medverkan. Uppgifterna kommer 

att hanteras konfidentiellt och dina svar är anonyma. Vidare kommer dina svar och det insamlade 

materialet endast användas i denna examensuppsats.  Tack för Din medverkan! Oscar Brodin 

(osbr1910@student.su.se) Per Swedberg (per.swedberg@su.se) Handledare: Fredrik Brunnström 

(fredrik.brunnstrom@socarb.su.se) 
 

Befattning och arbetsområde: 
 

1. Vilka kanaler anser du vara viktigast för att informera klienter om vad det innebär att vara i kontakt 

med socialtjänsten? (Du kan välja flera alternativ). 
 Muntligt i möte 

 Tryckt (broschyr, informationsblad eller liknande) 

 Informationssida på internet 

 Annan kanal: 

 
2. Vilken typ av information får dina klienter? (Du kan välja flera alternativ). 

 Information om lagstiftning 

 Information om olika alternativ och valmöjligheter 

 Information om handläggningen 

 Information om klientens rättigheter 

 Information om socialtjänsten 

 Information om klientens skyldigheter 

 Annan: 

 
3. Var tycker du att det huvudsakliga ansvaret för information ligger? 

 Klientens egna ansvar 

 Handläggaren 

 Socialstyrelsen 

 Socialtjänsten 

 Annat/övrigt:   

 
4. Hur skattar du den information dina klienter får? 1 är att dina klienter får för lite information. 5 är 

att dina klienter får mycket utförlig och tillfredsställande information. 

 

1: Alldeles för lite information 
5: Fullständig information 
 

5. Tror du att dina klienter skulle hålla med om din skattning på föregående fråga?  

 

6. På en skala från 1 till 5, hur viktigt är det att ge klienter proaktiv information - om olika 

handlingsalternativ och dess konsekvenser? 

mailto:fredrik.brunnstrom@socarb.su.se
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1: Nej, jag ger endast reaktiv information. Jag berättar för klienter hur deras handling har påverkat 

deras ärende. 
5: Ja, det är viktigt att klienter i förväg känner till konsekvenser av sina val.  

 

Resonerande frågor 
Nedan följer mer öppna, resonerande frågor. 

 

7. Hur viktigt är det att informera klienter? Vilken information är viktig? 
 

8. Vilken information förutsätter du att människor redan har när de kontaktar socialtjänsten? 
 

9. Anpassar du information till en mottagares individuella förutsättningar? Hur då? 

 

10. Finns det tillfällen eller situationer då du väljer att INTE informera klienter? 
 

Finns det något annat som du skulle vilja berätta kring information inom socialtjänsten och 

information till klienter?
3 

8.3 Bilaga 3. Resultatet av den kvantitativa delen av enkäten 

Nedan redovisas den statistiska analysen i sin helhet, med andra ord; respondenternas svar på 

den kvantitativa delen av enkäten. Fråga 5 och 8 var inledningsvis tänkta att analyseras 

tematiskt då de egentligen var frisvarsfrågor, men då respondenternas svar visade sig vara 

relativt korta och kvantifierbara, togs beslut att koda och analysera frågorna kvantitativt.  

 

Fråga 1 i enkäten var en flervalsfråga och löd “Vilka kanaler anser du vara viktigast för att 

informera klienter om vad det innebär att vara i kontakt med socialtjänsten?”. Alternativen 

som respondenterna kunde välja mellan var (1) muntligt i möte, (2) tryckt information 

(broschyr, informationsblad, brev eller liknande), (3) informationssida på internet eller (4) 

annat. Respondenterna kunde välja flera alternativ och de kunde även välja annat 

informationssätt. Samtliga respondenter besvarade frågan. 123 av 125 respondenter (98,4 %) 

anser att “muntligt i möte” är det viktigaste sättet att informera klienter. Endast två personer 

anser inte att muntlig information är det viktigaste informationsformatet. Många av de som 

valde muntligt i möte valde även andra sätt att informera klienter på; 87 respondenter (69,6 

%) tycker även att någon typ av tryckt information är viktig. 31 personer (24,8 %) anser att 

internet är en viktig informationskälla. 17 respondenter valde även att lägga till en annan 

informationskanal, och telefon, information via annan myndighet eller aktör samt mail var de 

som nämndes.  

 

 

 

 

                                                      
3 Benämnd som fråga 11 i uppsatsen. 
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Diagram 1. Diagrammet visar respondenternas svar på frågan om vilket informationssätt de anser vara viktigast 

för att informera klienter. 

 
Fråga 2 behandlade vilken information socialsekreterarna ger sina klienter. Även denna var en 

kvantitativ fråga med följande sju alternativ: (1) information om handläggningen, (2) 

information om lagstiftning, (3) information om klientens rättigheter, (4) information om 

socialtjänsten, (5) information om klientens skyldigheter, (6) information om alternativ och 

valmöjligheter samt (7) annat. Respondenterna kunde välja flera alternativ. Samtliga 

respondenter besvarade frågan. Totalt 121 av 125 respondenter (96,8 %) svarade att de ger 

sina klienter information om hur processen och handläggningen av klientens ärende går till. 

Många svarade även att de ger information om klientens olika alternativ och valmöjligheter 

(87,2 % av respondenterna), om klientens rättigheter (82,4 %), om socialtjänsten som 

organisation (78,4 %), samt om relevant lagstiftning (75,2 %). Totalt 25 respondenter valde 

att lägga till ett sjunde svarsalternativ. Fem av dessa framhöll insatser som något viktigt att 

informera om och nio respondenter anser även att det är viktigt att informera om andra 

myndigheter eller diverse övriga relevanta aktörer. Resterande elva respondenter svarade 

sådant som t.ex. “information om rätten att överklaga beslut”, information om insatser, att 

“informationen som ges också styrs av vad klienten efterfrågar och vilka kunskaper som 

vederbörande redan har” samt kontaktuppgifter m.m. 
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Diagram 2. Diagrammet visar respondenternas svar på frågan om vilken information de ger sina klienter. 
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Fråga 3 i enkäten undersökte var respondenterna anser att ansvaret ligger när det kommer till 

information. Frågan var kvantitativ med fyra givna alternativ och ett öppet alternativ där 

respondenterna kunde svara fritt. Här kunde respondenterna endast välja ett alternativ och inte 

fler som de två tidigare frågorna. Samtliga respondenter besvarade frågan. 69 av 

respondenterna (55,2 %) anser att det huvudsakliga ansvaret ligger hos dem själva att 

informera. 40 stycken (32 %) anser att ansvaret ligger hos socialtjänsten som organisation att 

informera människor. 4 (3,2 %) av respondenter har angett socialstyrelsen som ansvariga och 

lika många har svarat att det är klienten själv som har ansvaret. 8 (6,4 %) av våra respondenter 

valde att svara något annat. 5 av dessa anser att ansvaret ligger både hos handläggaren, eller 

socialtjänsten, och klienten.  

 
Diagram 3. Cirkeldiagram som visar respondenternas svar på frågan om var det huvudsakliga ansvaret ligger vad 

gäller informerande av klienter. 
 

Fråga 4 löd “hur skattar du den information dina klienter får?”. Respondenterna ombads 

skatta sin egen förmåga att informera klienter på en likertskala mellan 1-5, där 1 innebar att 

klienterna får alldeles för lite information från respondenten, och 5 innebar att klienterna får 

“fullständig” eller en mycket utförlig och tillfredsställande mängd information. Samtliga 

respondenter besvarade frågan. 68 av respondenterna (54,4 %) skattade sitt eget 

informationsutlämnande med en fyra. 36 stycken (28,8 %) var lite mindre generösa och 

skattade en trea. 17 respondenter (13,6 %) skattade en femma och anser sig själva därför ge 

sina klienter fullständig information. 4 av våra respondenter (3,2 %) skattade en tvåa och 

ingen skattade sin egen förmåga med en etta. Med detta hamnade genomsnittet bland våra 

respondenter på 3,78 på en skala mellan 1-5 när de skulle skatta sin egen förmåga och 

prestation vad gäller att informera sina klienter. Normalfördelningskurvan i diagrammet 

(diagram 4) visar att våra respondenter är relativt eller acceptabelt fördelade över skalan. 

 



 55 

Diagram 4. Histogram från SPSS som visar fördelningen av respondenternas bedömning av eget informerande 

av klienter med normalfördelningskurva.  

 
 

Fråga 5 i enkäten bad respondenterna ta ställning till huruvida deras klienter skulle hålla med 

dem om deras skattning på föregående fråga. Frågan var ställd som en öppen, mer 

resonerande och därmed som en mer kvalitativ fråga, men frågan besvarades mestadels med 

ett “ja” eller “nej”. Detta ledde till att dessa svar också, som tidigare nämnts, var möjliga att 

kvantifiera, vilket vi gjorde. 117 av 125 respondenter valde att besvara frågan, vilket innebar 

ett bortfall på 8 respondenter. Totalt 63 respondenter (53,8 %) svarade jakande på frågan. De 

flesta av dessa svarade endast “ja”, men det fanns några som också tillade att det är mycket 

information att ge, samt att de behöver sålla eller repetera för att vara säkra på att deras 

klienter mottagit informationen. 20 av våra respondenter (17,1 %) svarade “nej” på frågan. 7 

av dessa svarade endast nej, medan 13 av dem lade till en kommentar. Kommentarerna 

handlade här om att klienter nog upplever sig få för lite information, men att det oftast handlar 

om att informationen glöms bort. Många skrev även att det beror på mottaglighet hos 

klienterna; att de på grund av stress, funktionsvariation eller av andra skäl har svårt att ta emot 

och bearbeta information. 17 stycken respondenter (14,5 %) angav att det “beror på”; att det 

beror på vem vi skulle fråga, då det är väldigt personbundet. Här handlade det också om 

informationsmängd och mottaglighet, såsom stress och funktionsvariation, men även om 

sådant som språksvårigheter. 9 stycken respondenter (7,7 %) svarade att de inte visste. De 

svarade “vet ej” eller att de inte kunde avgöra huruvida klienterna skulle hålla med eller inte. 

Avslutningsvis svarade 6 respondenter (5,1 %) att deras klienter skulle svara att de får för 

mycket information. Avslutningsvis svarade de två sista respondenterna (1,8 %) “kanske” 

eller “både och”. 
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Diagram 5. Diagrammet visar respondenternas svar på huruvida deras klienter skulle hålla med om deras 

skattning på fråga 4. “Mycket” står här för mycket information, alltså att klienten endast skulle svara att det är så 

mycket information. 

 
 

Den sista kvantitativa frågan på enkäten, fråga 6, behandlade huruvida klienter får proaktiv 

information från sina handläggare. Frågan löd “På en skala från 1 till 5, hur viktigt är det att 

ge klienter proaktiv information - om olika handlingsalternativ och dess konsekvenser?”. 

Även här ombads respondenterna alltså skatta sin egen förmåga att informera klienter på en 

likertskala mellan 1-5. Här innebar en etta på skalan att handläggaren endast ger reaktiv 

information till sina klienter, d.v.s. att i efterhand informera klienter om hur deras handlingar 

påverkat deras ärende. En femma innebar istället att handläggaren anser att det är viktigt att 

deras klienter i förväg är informerade vilka konsekvenser som kan följa beroende på hur de 

väljer att handla. Samtliga respondenter besvarade frågan. 60 respondenter (48,0 %) skattade 

här en femma på skalan, och anser därmed att det är viktigt med proaktiv information. 38 

respondenter (30,4 %) skattade en fyra och 25 respondenter (20 %) skattade en trea, och de 

anser därmed också att det är viktigt, även om det inte är det absolut viktigaste. Slutligen var 

det endast 2 stycken respondenter som ansåg det mindre viktigt att ge klienter proaktiv 

information då de skattade en tvåa (1,6 %), men det var ingen som skattade en etta och endast 

ger sina klienter reaktiv information. Medelvärdet bland våra respondenter hamnar därmed på 

4,25 på skalan, och som normalfördelningskurvan visar i diagrammet nedan (diagram 5) så 

visar vårt stickprov därmed på en viss negativ skevhet kring svaren på denna fråga. Detta 

innebär att kvalitén på frågan kan ifrågasättas (se avsnitt 4.6). 
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Diagram 6. Histogram från SPSS som visar fördelningen av respondenternas svar på frågan om hur viktigt det är 

att ge klienter proaktiv information - om olika handlingsalternativ och dess konsekvenser.  

 
 

Slutligen var det, som tidigare nämnt, möjligt att kvantifiera ytterligare en av de ursprungligen 

kvalitativa frågorna på enkäten, nämligen fråga 8 på enkäten. Frågan löd “Vilken information 

förutsätter du att människor redan har när de kontaktar socialtjänsten?”. Totalt 124 av våra 

respondenter besvarade frågan, vilket innebar ett bortfall bestående av en respondent. Totalt 

62 stycken (50 %) respondenter svarade att de förutsätter att människor inte har någon 

information om socialtjänsten över huvud taget vid kontakt. Av dessa svarade 27 stycken 

endast kort “ingen” (ingen kunskap). Övriga 35 respondenter lade även till en kommentar 

såsom att de oavsett förkunskaper ändå väljer att informera från grunden för att vara säkra, 

eller att de ändå alltid stämmer av och frågar klienten vad de vet sedan tidigare. Vidare 

svarade totalt 49 respondenter (39,5 %) att de förutsätter att klienterna lite eller viss 

förkunskap. Denna förkunskap handlade främst om att människor är medvetna om 

möjligheten att ansöka om stöd och hjälp från socialtjänsten, att socialtjänstens arbete styrs av 

lagar och regler, eller att de känner till sina rättigheter. 9 Stycken av respondenterna (7,3 %) 

svarade att det beror på situation och person; främst huruvida det är första gången den 

enskilde ansöker om stöd, samt att de alltid frågar klienten och utgår från dennes 

förkunskaper. 3 respondenter (2,4 %) angav att de förutsätter att deras klienter redan har 

rikligt med information. En av dessa svarade att hen endast arbetar med klienter som varit 

aktuell inom socialtjänsten länge. De andra två svarade antingen att de förutsätter att 

människor vet hur socialtjänsten fungerar och är uppdelad i olika enheter och så vidare, varav 

den ene tillade att detta ofta visar sig vara felaktigt (“Förutsätter ofta (felaktigt) att människor 

vet hur socialtjänsten fungerar, att vi är olika enheter med olika ansvar.”. Slutligen svarade en 

av våra respondenter att hen endast tror att människor har felaktig information om 

socialtjänsten; “desinformation! Många tror att de bara har rättigheter”.  
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Diagram 7. Diagrammet visar respondenternas svar på vilken information de förutsätter att människor redan har 

när de kommer i kontakt med socialtjänsten. 
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