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Abstrakt 
 
 
Studiens syfte har bland annat varit att nå en ökad kunskap och förståelse för 
socialsekreterarens handlingsutrymme i mötet med klienter som söker försörjningsstöd. Den 
övergripande problemställningen har varit: Hur kan man förstå och beskriva 
socialsekreterarens handlingsutrymme i mötet med klienter som söker försörjningsstöd. För 
att kunna besvara problemställningen och nå syftet med uppsatsen formulerades avgränsade 
forskningsfrågor. Dessa var: (1) Hur beskriver och upplever ett urval av 
socialsekreterare/chefer/experter socialsekreterarens uppgift i mötet med klienter som söker 
försörjningsstöd? (2) Hur beskrivs relationens betydelse för socialsekreterarens arbete med 
klienten och vilka faktiska möjligheter och hinder finns för att skapa en relation? (3) Hur 
beskrivs och upplevs betydelsen av lagar, riktlinjer, attityder i samhället, arbetsplatsens kultur 
och egna tankar för socialsekreterarens bedömningar och beslut? (4) Hur beskrivs betydelsen 
av arbetsplatsens organisation och kultur för socialarbetarens klientarbete? Studiens design är 
kvalitativ med djupintervjuer. Fem intervjuer genomfördes med personer med anknytning till 
socialtjänstens försörjningsstödsverksamhet. Intervjuerna analyserades utifrån ett 
socialkonstruktivistiskt-, kognitivt perspektiv, rollteorier och begreppet parallellprocesser. 
Resultatet av studien visar att socialsekreterarens handlingsutrymme inte enbart går att förstå 
genom att ta del av lagar, riktlinjer och organisationsskisser utan att det också i hög grad är 
relationellt bestämt. Socialsekreterarens handlingsutrymme påverkas också av hennes 
kognitioner, hur hon tolkar sitt uppdrag, av olika strukturella faktorer i omgivningen och av 
sociala konventioner. Sist men inte minst så påverkar också klientens inställning och 
innehållet i klientrelationen, socialsekreterarens handlingsutrymme. 
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1. INTRODUKTION 
 
I detta kapitel ger vi en inledning till uppsatsen. Därefter beskriver vi vårt syfte och vår 
problemställning med forskningsfrågor. Sist i kapitlet redogör vi för uppsatsens disposition.  
 
1.1 Inledning 
Sett till sin omfattning är socialbidragen tveklöst ett av de mest betydelsefulla områdena för 
socialt arbete. Behov av ekonomisk hjälp är det vanligaste skälet till att människor kommer i 
kontakt med socialtjänstens Individ och familjeomsorg, socialbidrag utgör också där den 
kostnadsmässigt största enskilda biståndsinsatsen. Att arbeta med försörjningsstöd är en av de 
vanligaste arbetsuppgifterna som socialarbetare ställs inför (Bergmark, 2000a). Trots detta 
finns det förvånansvärt lite forskning kring metoder, arbetssätt och organisering inom 
socialbidragsarbetet (Bergmark, 2000a; Billquist & Dellgran, 2003; Johansson, 2003; Puide, 
2000).  
 
Den forskningen som ändå har gjorts beskriver socialsekreterarrollen inom 
socialbidragsarbetet som både komplex, dubbelbottnad och problematisk. Detta eftersom 
förväntningarna på socialsekreteraren är många och delvis motstridiga. Socialsekreteraren ska 
både vara en representant för organisationen genom att vara myndighetsutövare och samtidigt 
vara den som stöttar och hjälper klienten i svåra livssituationer (Bergström, 2000; Billquist, 
1999; Billquist & Dellgran, 2003; Carlsson, 2003; Cedersund, 1992; Denvall, 1999; Fredin, 
1993; Morén, 1992; Puide, 2000; Sunesson, 1985; Wächter, 2000).  
 
Samtidigt som forskningen ger en problematisk bild av socialbidragsarbetet så existerar det 
bland socialarbetarkåren gamla föreställningar om att arbetet med socialbidrag skulle vara 
särskilt enkelt och okomplicerat i förhållande till annat socialt arbete (Billquist & Dellgran, 
2003; Fred & Olsson, 2002; Puide, 2000). Enligt Billquist och Dellgran (2003) kan en av 
förklaringarna till detta ligga i att arbetet förknippas med otillräcklig professionaliseringsgrad 
vilket i sin tur kan bero på att verksamheten i hög grad är politiskt styrd och präglas av ett 
stort inslag av kontroll av klienterna. Exempel på detta är att socialbidragsarbetet är 
kringgärdat av både en lagstiftning och lokalt formulerade och detaljerade riktlinjer.   
 
Enligt Bernler och Johnsson (2001) så kräver en fruktbar relation med klienten att 
socialsekreteraren lyckas skapa en balans mellan kontroll och stöd. Denna dubbelhet i 
socialsekreterarrollen menar Bernler och Johnsson (2001) är nödvändig och om vi bortser från 
den så förnekar vi professionaliteten i socialsekreterarrollen. Detta instämmer vi i, även om 
våra praktikperioder inom utbildningen visade att denna balans inte alltid är så lätt att 
åstadkomma. När de yttre kraven på socialsekreteraren blir för många, och det kontrollerande 
inslaget blir för ensidigt, minskar socialsekreterarens utrymme att bedriva psykosocialt arbete. 
Detta är också något som den tidigare forskningen belyser (Bernler & Johnsson, 2001; 
Billquist, 1999; Carlsson, 2003; Johansson, 1992; Larsson & Morén, 1988; Morén, 1992; 
Sunesson, 1981; Sunesson, 1985).  
  
I denna uppsats vill vi genom kvalitativa djupintervjuer med fem personer, verksamma inom 
socialtjänstens försörjningsstödsverksamhet, beskriva och öka förståelsen för 
socialsekreterarens handlingsutrymme i mötet med klienter som söker försörjningsstöd. 
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1.2 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med vår uppsats är att nå en ökad kunskap och förståelse för 
socialsekreterarens handlingsutrymme i mötet med klienter som söker försörjningsstöd. 
Genom intervjupersonernas berättelser vill vi få en bild av vilka möjligheter som 
socialsekreteraren har, inom de ramar som lagar, riktlinjer och organisation sätter upp, att 
beakta ett psykosocialt synsätt.  
 
1.3 Problemställning och forskningsfrågor 
Vår övergripande problemställning är:  
 
Hur kan man förstå och beskriva socialsekreterarens handlingsutrymme i mötet med klienter 
som söker försörjningsstöd?  
 
För att kunna besvara vår övergripande problemställning har vi identifierat och formulerat 
fyra avgränsande forskningsfrågor. Dessa är:  
 

 Hur beskriver och upplever ett urval av socialsekreterare/chefer/experter 
socialsekreterarens uppgift i mötet med klienter som söker försörjningsstöd? 

 
 Hur beskrivs relationens betydelse för socialsekreterarens arbete med klienten och 

vilka faktiska möjligheter eller hinder finns för att skapa en relation?  
 

 Hur beskrivs och upplevs betydelsen av lagar, riktlinjer, attityder i samhället, 
arbetsplatsens kultur och egna tankar för socialsekreterarens bedömningar och beslut? 

 
 Hur beskrivs betydelsen av arbetsplatsens organisation och kultur för 

socialsekreterarens klientarbete? 
 
1.4 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är indelad i 11 olika kapitel. Det första kapitlet innehåller en introduktion till 
uppsatsen och studiens syfte, problemställning och forskningsfrågor. Kapitel två innehåller en 
bakgrund och kapitel tre behandlar centrala begrepp för uppsatsen. I kapitel fyra återfinns 
sammanställningen av tidigare forskning. Vårt metodavsnitt utgörs av kapitel fem. Uppsatsens 
teoretiska perspektiv presenteras i uppsatsens sjätte kapitel. I det sjunde kapitlet redovisas 
uppsatsens resultat. Det åttonde kapitlet innehåller vår del- och helhetsanalys. I det nionde och 
avslutade kapitlet utgörs av en slutdiskussion. Sist i uppsatsen följer våra referenser och 
bilagor.   
 
2. BAKGRUND  
 
I detta kapitel redovisar vi några av de paragrafer inom Socialtjänstlagen som är aktuella för 
socialsekreterare som arbetar med försörjningsstöd. Vi redovisar också ett utdrag ur 
Socialstyrelsens vägledning för socialbidragshandläggare vilken bygger på lagstiftarens syn 
på det formella uppdraget. Sist i kapitlet redogör vi kort för Stockholms stads riktlinjer för 
handläggning av ekonomiskt bistånd.  

 4



2.1 Socialtjänstlagen   
Socialtjänstlagen (1980:620) trädde i kraft den 1 januari 1982. Sedan dess har lagen ändrats 
flera gånger och den 1 januari 2001 utkom den som en ny lag, (2001:453). De övergripande 
målen för socialtjänstlagen finns formulerade i lagens portalparagraf som lyder;  
 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas 
– ekonomiska och sociala trygghet, 
– jämlikhet i levnadsvillkor, 
– aktiva deltagande i samhällslivet. 
 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och 
andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers 
egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människors 
självbestämmanderätt och integritet.  

 
(Socialtjänstlagen kap 1:1) 

 
Frivillighet och självbestämmande är grunden för alla insatser som ges med stöd av 
socialtjänstlagen. En annan viktigt princip är att det sociala arbetet ska präglas av en 
helhetssyn. Helhetssyn innebär att människor ska ses i deras livssammanhang och att olika 
aspekter av den enskildes liv ska beaktas. Det innebär att socialtjänsten ska sträva efter att 
finna samlade lösningar på enskilda människors eller gruppens totala situation. Människor ska 
inte bara ses i relation till deras familjer utan även andra faktorer som boende och arbete ska 
också uppmärksammas. Insatserna ska utformas så att de tar tillvara individens möjligheter 
och vilja att förändra sin sociala situation (Socialstyrelsen, 2000).  
 
2.2 Ekonomiskt bistånd  
Socialtjänstlagen ger kommunerna frihet att själva utforma socialtjänstens insatser efter lokala 
förutsättningar. Varje kommuninnevånare garanteras dock en skälig levnadsnivå genom 
socialtjänstlagens bestämmelser om rätten till bistånd (Socialstyrelsen, 2000). 
 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 
annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom 
biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det 
stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 

 
(Socialtjänstlagen kap 4:1) 

 
Ekonomiskt bistånd kan enligt Socialtjänstlagen ges antingen som försörjningsstöd eller för 
livsföring i övrigt. Försörjningsstödet beräknas efter en riksnorm som fastställs av regeringen 
varje år. Konsumentverket gör då de konsumtions- och prisberäkningar som beloppen i 
riksnormen grundar sig på (Socialstyrelsen, 2000). 
 

Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för 
1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien 

samt dagstidning, telefon och TV-avgift, 
2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i 

fackförening och arbetslöshetskassa. 
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Skäliga kostnader enligt första stycket skall i enlighet med vad regeringen närmare 
föreskriver beräknas enligt en för riket gällande norm (riksnorm) på grundval av 
officiella prisundersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion. Om det i 
enskilt fall finns särskilda skäl, skall socialnämnden dock beräkna dessa kostnader 
till en högre nivå. Nämnden får också i enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre 
nivå, om det finns särskilda skäl för detta.  
 

(Socialtjänstlagen kap 4:3) 
 
Enligt konsumentverket ska beloppen täcka kostnader så att man kan klara av vardagens 
behov på ett tillfredsställande sätt. Kostnadsberäkningarna ska återspegla en skälig 
konsumtionsnivå, det vill säga vare sig en minimi- eller en lyxnivå (Socialstyrelsen, 2000). 
 

Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för det.  
 

(Socialtjänstlagen kap 4:2)  
 
Individen har möjlighet att överklaga socialtjänstens beslut om han inte får det stöd och den 
hjälp han önskar. Rätten att överklaga gäller både beslut om ekonomiskt bistånd till 
försörjningen och beslut om andra biståndsinsatser till exempel i form av stöd, vård, 
behandling, omsorg eller hemtjänst. Socialtjänstlagens bestämmelser om rätten till bistånd 
innebär att det kan ställas krav på den biståndssökande. Den som är arbetsför är skyldig att 
söka arbete. Om han tackar nej till erbjudet arbete eller andra insatser som arbetsförmedlingen 
eller kommunen erbjuder kan han inte räkna med att få ekonomiskt bistånd till sin försörjning 
(Socialstyrelsen, 2002). 
 
2.3 Socialtjänstens dubbla uppdrag   
Lagstiftaren har gett socialtjänsten två uppdrag; huvuduppgiften eller målet är att hjälpa den 
enskilde så att han eller hon kan klara sig utan ekonomiskt bistånd – hjälp till självförsörjning. 
I väntan på att detta blir möjligt har den enskilde, under vissa förutsättningar och efter en 
individuell behovsprövning, rätt till ekonomiskt bistånd – hjälp med försörjning  
(Socialstyrelsen, 2000).  
 
Målet som lagstiftaren har är alltså att den enskilde ska, i de fall när det bedöms som möjligt 
och rimligt, komma i arbete och på så sätt bli självförsörjande. För att det ska vara möjligt för 
socialtjänsten att hjälpa människor att bli självförsörjande måste individens eller familjens 
behov av stöd och hjälp utredas. En utredning som denna handlar om att ställa frågor och 
skaffa sig en helhetsbild av såväl försörjningshinder som resurser och behov hos den enskilde. 
Att utreda innebär att tillsammans med den enskilde ta reda på hur svårigheterna ser ut, vad 
han eller hon kan och vill, och på vilket sätt socialtjänsten kan hjälpa till. Socialtjänstens 
bemötande, arbetssätt och insatser ska vara individuellt anpassade (Socialstyrelsen, 2000).  
 
Utredning, helhetssyn och individuella bedömningar är tre begrepp som är intimt kopplade till 
varandra, att tillsammans med den enskilde finna individuella lösningar på 
försörjningsproblemen är inte möjligt utan en noggrann utredning av den enskildes behov, 
resurser och förutsättningar. Utredning och kartläggande samtal är också en förutsättning för 
att insatserna ska kunna individualiseras. Individuell behovsbedömning handlar inte bara om 
ekonomiskt bistånd eller pengar utan det handlar också om annat bistånd, olika stödinsatser, 
som är anpassade till den enskildes förmåga och behov.  
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För att socialtjänsten ska kunna stötta den enskilde till att förändra sin livssituation krävs att 
en långsiktig och förtroendefull kontakt skapas mellan socialtjänsten och den enskilde. Enligt 
socialstyrelsen handlar arbetet med försörjningsstöd således inte om ett administrativt 
rutinarbete utan om ett kvalificerat socialt arbete (Socialstyrelsen, 2000). 
 
2.4 Stockholms stads riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 
Stockholms stad har utformat riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd. Dessa 
riktlinjer innehåller ett förtydligande av, och en tolkning av, 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen som 
berör försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt. I riktlinjerna finns 
detaljerade anvisningar för de vanligast förekommande situationerna och behoven. I övrigt får 
en individuell prövning göras. Undantag kan alltid göras i akuta situationer eller när någon 
riskerar att hamna i nöd. I riktlinjerna finns även de handläggningsrutiner som gäller för 
handläggarna inom Stockholms stad beskrivna. Handläggning, bedömning och beslut ska 
präglas av följande fem perspektiv: barnens bästa, låginkomstnivå, helhetssyn, tillgänglighet 
och respekt (Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Stockholms stad, 2003). 
 
3. BEGREPPSLIG RAM  
 
För att kunna förstå socialsekreterarens handlingsutrymme vill vi i detta kapitel tillhandahålla 
en begreppslig ram för vår problemställning och våra forskningsfrågor. Först ger vi en 
beskrivning av socialtjänsten som gräsrotsbyråkrati och socialsekreterarens som en 
gräsrotsbyråkrat. Därefter följer definitioner av handlingsutrymme och psykosocialt synsätt. 
Sist i kapitlet följer en beskrivning och definition av klientrelationen.  
 
3.1 Socialtjänsten som en gräsrotsbyråkrati 
I fokus för vår uppsats står socialsekreteraren som är anställd inom socialtjänstens Individ- 
och familjeomsorg och som arbetar med klienter som ansöker om försörjningsstöd. När vi i 
uppsatsen talar om organisationen så avser vi socialtjänstens Individ- och 
familjeomsorgsavdelning och när vi talar om arbetsplatsen så avser vi den aktuella 
arbetsgruppen inom ekonomiskt bistånd (för en närmare beskrivning och organisationsskiss; 
se kapitel 7). Vi menar att socialtjänsten och därmed det enskilda socialkontoret kan betraktas 
som en form av gräsrotsbyråkrati. 
 
Den byråkratiska organisationen kan ses som en social struktur med vissa utmärkande 
kännetecken: den är hierarkiskt uppbyggd och den är specialiserad, både internt (vilket 
innebär att olika kategorier av anställda har olika arbetsuppgifter) och i förhållande till 
omgivningen (genom klara avgränsningar beträffande vad som hör till byråkratins 
verksamhetsområde). Verksamheten bygger på någon form av skrivna dokument som 
bevaras, och i uppgifterna ingår någon typ av kontrollverksamhet. Det mest utmärkande 
draget för en byråkratins arbete är att det är formaliserat, det vill säga kringgärdat av regler; 
uppgifterna består ofta i att tillämpa generella regler på konkreta ärenden. Kännetecknande för 
en gräsrotsbyråkrati är att den öppnar sig mot omvärlden genom sina klientkontakter inom 
den offentliga sektorn (Johansson, 1992).  
 
Johanssons (1992) resonemang kring handlingsutrymme bygger på teorier om 
gräsrotsbyråkraten och vi menar att socialsekreteraren rent teoretiskt kan betraktas som en 
gräsrotsbyråkrat. Johansson (1992) utgår från den amerikanske statsvetaren Michael Lipskys, 
och hans efterföljare inom ”gräsrotsbyråkratiskolan”, definition av en gräsrotsbyråkrat.  
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En gräsrotsbyråkrat är en person som är offentligt anställd tjänsteman som dels har 
direktkontakt med medborgarna i sitt dagliga arbete och dels har avsevärd handlingsfrihet i 
utförandet av sina arbetsuppgifter och påverka det slag av service som klienten erhåller.  
 
Gräsrotsbyråkratens arbete utmärks allmänt sett av att i kontakten med klienterna göra 
individuella tillämpningar av generella regler och direktiv. Dessutom innefattar 
arbetssituationen många gånger en mänsklig dimension som kräver en omdömesförmåga som 
är omöjlig att kodifiera i regelform. Det innebär att det finns en slags inbyggd konflikt i 
gräsrotsbyråkratirollen då denna både ska vara en organisationsrepresentant och en människa. 
Detta i sin tur innebär att gräsrotbyråkraten måste ha en viss handlingsfrihet vilken är 
delegerad till gräsrotsbyråkraten uppifrån hierarkin. Därtill kommer att typiskt för 
gräsrotbyråkratens arbete är att det är svårkontrollerat vilket har att göra med 
arbetsuppgifternas karaktär. Arbete med människor går sällan att direktövervaka. Svårigheten 
att kontrollera arbetet hänger också samman med gräsrotsbyråkraternas position inom 
organisationen eftersom de är de enda inom organisationen som har en ”gränsöverbryggande” 
roll. Det innebär att de både har tillgång till förstahandsuppgifterna om klienterna och 
kunskap om de organisatoriska möjligheter som står tillbuds för att möta klienternas behov. 
Denna ”dubbla roll” är de ensamma om att ha inom organisationen och häri ligger källan till 
gräsrotsbyråkratens makt (Johansson,1992).  
 
3.2 Definitioner av handlingsutrymme 
Det finns flera olika sätt att definiera handlingsutrymme på, i vår uppsats använder vi oss av 
Berglinds (1995) och Johanssons (1992) definitioner av handlingsutrymme.  
 
Berglind (1995) menar att man kan förstå begreppet handlingsutrymme som olika 
förutsättningar för handlande. Dessa förutsättningar kan antingen vara underlättande eller 
hindrande och dessutom vara av såväl inre som yttre slag. De inre möjligheterna och hindren 
som finns på en intraindividuell nivå, är individens mer eller mindre medvetna och 
påverkbara förutsättningar att handla. Det handlar om individens inre psykiska tillstånd och 
individens sätt att tolka sina handlingsmöjligheter och hur denne förhåller sig till dessa.   
 
De yttre förutsättningarna finns enligt Berglind (1995) på olika nivåer: en interindividuell, en 
organisatorisk samt en samhällelig. Den interindividuella nivån handlar om hur relationerna 
på en social scen antingen kan innebära möjligheter eller hinder för att nå våra mål. Den 
organisatoriska nivån handlar om de ramar som organisationen sätter upp för handlandet och 
de normer och roller som etableras inom organisationen och som formar individens 
handlingsutrymme. Beroende av tydligheten i definitionen av rollerna och innehållet i 
desamma kan olika konflikter uppstå mellan de inblandade. Konflikterna kan tolkas på olika 
sätt och kan då kallas för metakonflikter. Den samhälleliga nivån handlar om olika hinder och 
möjligheter som finns på en makronivå och kan vara av såväl strukturell som normativ 
karaktär (Berglind, 1995).     
 
3.3 Olika faktorer som påverkar handlingsutrymmet 
Gräsrotsbyråkratens handlingsfrihet är dock långt ifrån ovillkorlig och handlingsutrymmet är 
långt ifrån konstant utan det bestäms och påverkas av ett antal olika faktorer. Johansson 
(1992) beskriver fem olika dimensioner som man måste ta hänsyn till när man analyserar 
gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme vilka han benämner som: regel-bundenheten, 
specialiseringsgraden, tiden per ärende, intresseorienteringen och avståndet.  
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Regel-bundenheten rör byråkratins inre gränser och de administrativa kategoriernas utseende 
samt de handläggningsprocedurer som är förknippade med respektive kategori. Den handlar 
om hur detaljreglerad verksamheten är och hur strikt reglerna tillämpas. Detta avgörs dels av 
det politiska klimatet i det omgivande samhället, dels av organisationens specialisering, det 
vill säga inom vilket verksamhetsområde och med vilka uppgifter man arbetar. Tiden per 
ärende belyser organisationen, även när den tillvaratar klientintressen, är inriktad mot 
klienterna som grupp snarare än mot enskilda klienter. Det är verksamhetens karaktär av 
masshantering som står i fokus. Avgörande för i vilken utsträckning detta präglar arbetet är 
både ärendenas art och deras antal (Johansson, 1992).  
 
Intresseorienteringen rör förhållandet att organisationen också tar hänsyn till andra intressen 
än klienternas. Det har främst att göra med att byråkratin inte bara drar upp gränser omkring 
och inom sitt verksamhetsområde. Man måste också se till att gränserna bevakas och 
upprätthålls i förhållande till enskilda klienter, annars undergrävs på sikt organisationens 
legitimitet. I klientrelationen slår förhållandet mellan olika intressen igenom som en 
avvägning mellan service och kontroll. Avståndet mellan parterna kan variera såväl i sociala 
relationer i allmänhet som i klientrelationer. Speciellt för klientrelationen är att det är det 
organisatoriska sammanhanget som avgör närheten och varaktigheten i relationen. Så litet 
avstånd som möjligt blir viktigare ju sämre förutsättningar för specialisering är, det vill säga 
ju mindre man vet om sambandet mellan insatt åtgärd och önska effekt, och ju sämre 
klienterna passar in i de administrativa kategorierna (Johansson, 1992).  
 
Vi menar att dessa två definitioner av handlingsutrymme inte står i motsättning till varandra 
utan istället kompletterar varandra. Medan Johanssons (1992) definition av handlingsutrymme 
särskilt beaktar gräsrotsbyråkratens förutsättningar så är Berglinds (1995) definition mer 
generell och innehåller dessutom en intraindividuell nivå. Eftersom vi i vår uppsats både har 
fokus på de yttre och inre förutsättningarna, enligt Berglinds terminologi, och dessutom med 
Johanssons terminologi har identifierat socialsekreteraren som en gräsrotsbyråkrat, så rymmer 
vår definition av handlingsutrymme både Johanssons (1992) och Berglinds (1995) aspekter.  
 
3.4 Psykosocialt synsätt 
Att beakta ett psykosocialt synsätt innebär enligt Bernler och Johnsson (2001) att 
socialsekreteraren är medveten om att samspelet mellan människa och miljö, samt samspelet 
mellan människa och samhälle, är grundläggande för såväl utvecklingen av en personlig 
identitet som för skapandet och vidmakthållandet av psykosociala problem. Det innebär att 
socialsekreteraren i mötet måste se klienten i sitt sammanhang och att inre och yttre faktorer 
måste ses i ett samspel.  
 
3.5 Klientrelationen 
Klientrelationen har en dubbel roll, den är i sig själv en hjälp samtidigt som den är ett verktyg 
för förändring. Relationen präglas av de förväntningar och förställningar som båda parterna 
har på såväl relationen, varandra och på vad som ska åstadkommas. Hur man tidigare har 
blivit bemött och vilken hjälp man fått påverkar i hög grad vad man förväntar sig att möta och 
hur relationen kommer att utformas (Bernler & Johnsson, 2001). Gordan (2002) menar att det 
för relationens bärkraftighet är centralt att socialsekreterarens och klientens manifesta och 
uttalade mål i huvudsak är förenliga. 
 
Klientrelationen inom socialtjänsten är enligt Bernler och Johnsson (2001) komplex eftersom 
att socialsekreteraren också representerar samhället och dess motiv att upprätthålla kontakten 
både i kontrollerande och motiverande syfte.  
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Klientens och dennes förväntningar på relationen kan dessutom vara rätt negativ och vara 
inställd på att socialsekreteraren ska ikläda sig tjänstemannarollen vilket innebär att 
socialsekreteraren först måste skapa ett förtroende. Relationen mellan socialsekreterare och 
klient startar således alltid asymmetriskt och ojämnlikt men relationen måste gå mot en 
ökande symmetri och jämlikhet för att bli fruktbar. Därför måste socialsekreteraren inta en 
empatisk hållning (för en utförligare definition av empati; se under rubriken 4.2) till sin klient 
som innebär att hon både måste ”känna in” sig i klienten och ”känna med” klienten (Bernler 
& Johnsson, 2001). 
 
Mötet mellan klient och socialsekreterare är både ett yrkesmässigt och medmänskligt möte. 
En professionalitet utan medmänskliga komponenter är omöjlig ur flera aspekter. Dock är inte 
den professionella hjälprelationen enbart en personlig relation. Klienten förväntar sig att 
socialsekreteraren ska kunna hjälpa, att hon har den kunskap, de resurser och den förmåga 
som behövs för detta. En annan kluvenhet i relationen är positionen inom respektive utom 
relationen. När socialsekreteraren möter klienten så är hon närvarande i samspel med klienten. 
Men hon måste också vara utanför och iaktta och reflektera över den andre och det som sker 
mellan dem. Förmågan att samtidigt kunna vara både inom respektive utom relationen är 
utmärkande för, och ett villkor för, att kunna ge kompetent hjälp (Bernler & Johnsson, 2001). 
Gordan (2002) menar att ju intensivare socialsekreterarens egna känslor är desto större är 
risken för felaktiga slutsatser. Därför är det enligt Gordan (2002) viktigt att socialsekreteraren 
granskar sina motöverföringar och lyhört lyssnar till klientens egen uppfattning om sig själv 
och sin problematik (för en definition av motöverföring; se under rubriken 6.4).  
 
Johansson (1992) menar att ett kännetecken för klientrelationen inom en gräsrotsbyråkrati är 
att klientrelationen inom gräsrotsbyråkratin har en dubbel karaktär. Det vill säga att den är 
samtidigt både en kontakt mellan två människor och en relation emellan organisation och 
klient. Det är just det organisatoriska sammanhanget som anger ramarna och ytterst 
bestämmer förutsättningarna för relationen. Dessa förutsättningar måste båda de i relationen 
ingående parterna anpassa sig. Gräsrotsbyråkratens första uppgift i relationen med den 
blivande klienten är att göra denna till just en klient. Ingen organisation kan nämligen ta hand 
om en ”hel” människa utan denne måste först omvandlas till en form som passar 
organisationen. Klienten är alltså en organisatorisk konstruktion vilket i korthet går till på 
följande vis: (1) Individen förenklas till för organisationen hanterligt format genom att man 
bara fäster avseende vid sådana karaktäristika som faller innanför området för organisationens 
specialisering. (2) Utifrån sina speciella egenskaper placeras sedan den blivande klienten i 
någon lämplig av organisationen i förväg definierad och tillhandahållen administrativ 
kategori. (3) Först när detta blivit gjort, när individen så att säga fått en byråkratisk identitet, 
är det möjligt för organisationen att ta sig an ärendet. Det innebär att gräsrotsbyråkraten och 
klienten inte kan bestämma relationens innehåll helt efter eget gottfinnande (Johansson, 
1992).  
 
När vi i vår uppsats talar om klientrelationen så är det alltså en relation som rymmer alla de 
aspekter som Bernler och Johnsson (2001), Gordan (2002) och Johansson (1992) beskriver.  
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4. TIDIGARE FORSKNING 
 
I detta kapitel redovisar vi den forskning och litteratur kring vår problemställning som vi har 
funnit. Vi har systematiserat forskningen i enlighet med temaindelningen som följer i vårt 
resultatkapitel. Denna temaindelning har gjorts för att göra kapitlet mer lättillgängligt.  
 
4.1 Socialsekreterarens uppgift 
Det finns en gammal föreställning om att arbetet med socialbidrag ska vara särskilt enkelt och 
okomplicerat i förhållande till annat socialt arbete (Billquist & Dellgran, 2003; Puide, 2000).  
Den forskning som vi har stött på visar emellertid att arbetet både är komplext och 
dubbelbottnat och att förväntningarna på socialsekreteraren är många (Bergström, 2000; 
Billquist & Dellgran, 2003; Cedersund, 1992; Fredin, 1993; Puide, 2000).  
 
En av förklaringarna till komplexiteten ligger i att det är svårt att finna några användbara 
avgränsningar för yrket, alla sorters problem förefaller kunna bli ett ärende för 
socialsekreteraren. Alla myndigheter och organisationer ropar på socialtjänsten när deras egna 
insatser kommer till korta. Detta för med sig en svårighet att beskriva professionen. 
Socialsekreteraren ska hjälpa folk ur socialbidragsberoende men är inte arbetsförmedlare, hon 
ska hjälpa folk att komma till insikt om att en förändring behövs men hon är inte 
psykoterapeut, hon ska utreda men är inte heller jurist etc (Bergström, 2000; Lundgren, 1984). 
 
Även Bergmark (2000b) menar att arbetet är komplext och det finns en mängd olika 
funktioner som är kopplade till arbetet med socialbidrag. Grundläggande är å ena sidan att 
utreda och besluta om bistånd och å andra sidan insatser som syftar till att bidragstagarna ska 
bli oberoende av hjälp. Medan det förra i huvudsak syftar förutsätter en god administrativ 
skicklighet så aktualiserar det senare en form av professionell kompetens som ligger närmare 
det som vanligtvis betraktar som socialt arbete. Vid sidan av dessa huvuduppgifter är arbetet 
med socialbidrag utsatt för ett korstryck av förväntningar, många gånger motstridiga, från en 
mängd olika håll. Några exempel på intressenter är allmänheten, politiker, överordnade 
tjänstemän, andra professionella, experter och klienter. Därför menar Bergmark (2000b) att 
för kunna beskriva socialtjänstens formella uppdrag med socialbidrag och förväntningarna på 
dessa så finns det skäl att skilja på manifesta funktioner och latenta funktioner, vilka redovisas 
nedan. 
 
De manifesta funktionerna 

1. Att administrera bidragen, det vill säga att utreda och besluta i enskilda ärenden  
2. Att hjälpa bidragstagarna till självförsörjning, det vill säga göra dem oberoende av 

socialbidrag. 
3. Att hålla kostnaderna för socialbidragen nere, det vill säga att beslut och 

handläggningsformer utformas på ett sådant sätt att som gör det möjligt att uppnå vissa 
sparmål eller att hålla sig inom budgetramar. 

4. Att biståndet ges upp till en sådan nivå och under sådana former att det ger klienten en 
skälig levnadsnivå under de perioder socialbidrag utgår. 

5. Att genomföra punkt 1 och 2 på ett sådant sätt att man inte kränker klienten, det vill 
säga att arbetet utförs med tillbörlig hänsyn till den ”enskildes rätt till 
självbestämmande och integritet”. 
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De latenta funktionerna 
6. Att de kontakter som uppstår när människor söker hjälp kan och bör utnyttjas i syfte 

att diagnostisera eventuella psykosociala problem och för att rekrytera klienter till 
Individ och familjeomsorgens behandlande funktioner. 

7. Att man utövar ett visst mått av kontroll över och disciplinering av de människor som 
inte kan försörja sig själva och vars arbets- och försörjningsmoral man därför kan 
ifrågasätta  

8. Att arbetet bedrivs på ett sådant sätt att det inte kränker eller äventyrar den allmänna 
försörjningsmoralen. 

 
Socialsekreterarens dubbla uppdrag, att dels vara en myndighetsperson och dels vara en 
hjälpare, beskrivs i forskningen som problematiskt och ibland oförenligt (Billquist, 1999; 
Billquist & Dellgran, 2003; Carlsson, 2003; Denvall, 1999; Morén, 1992; Sunesson, 1985; 
Wächter, 2000).  
 
Billquist (1999) beskriver det som att socialsekreterarens klientarbete består av två sidor, dels 
den administrativa processen där man följer lagar, förvaltningsregler och rutiner och dels 
hjälpprocessen som innehåller den hjälp som klienten erhåller i form av pengar och/eller annat 
materiellt bistånd, av råd, stöd och/eller behandling. De kan ses som två parallella och 
samspelande processer. Processerna är förknippade med två delvis motsatta förhållningssätt, 
det administrativa/byråkratiska och kontrollerande och det hjälpande/relationella. I Billquists 
(1999) avhandling framkommer det att för socialarbetaren kan detta upplevas som en 
rollkonflikt, att vara både och, eller som Billquist (1999) uttrycker det både vara ”bödel” och 
”hjälpare”.  
 
Sunesson (1985) hävdar att socialarbetarnas arbete i alltför hög utsträckning är för styrt av 
lagstiftning och rättsliga regler. Han anser att om handläggningen i huvudsak utformas utifrån 
lagens krav, finns det risk för att klienternas problem, och socialarbetarnas arbete med att 
åstadkomma en social förändring, får lägre prioritet. Sunesson (1985) utgår alltså från att det 
finns en motsättning mellan det professionella behandlingsarbetet och det juridiska ramverket.  
  
Morén (1992) har beskrivit socialsekreterarens dubbla uppdrag med begreppen: 
livsanpassning och livsomgestaltning (i praktiken är dock dessa ofta samtidiga och 
sammanvävda).  Med livsanpassning avses till exempel enkla stödinsatser, social service och 
ekonomiskt bistånd, det handlar om insatser som ofta är begränsade i tid och vilka inte ställer 
speciella krav på att den biståndssökande ändrar sin livsföring eller sina överlevnadsstrategier. 
Det handlar om en anpassning mellan livssituation och yttre sociala villkor. Med 
livsomgestaltning avses mänskligt bistånd eller det som också brukar kallas för behandling. 
Det handlar om människor i svårt destruktiva livssituationer där en kaotisk yttre verklighet går 
hand i hand med en kaotisk inre verklighet. Problemen har grundlagts under lång tid och 
socialarbetaren kan inte medverka till en positiv förändring genom några enkla insatser eller 
beslut. Uppgiften blir att medverka till en omgestaltning av den biståndssökandes 
livssituation. Detta i sin tur förutsätter en personlig och varaktig relation mellan 
socialarbetaren och den biståndssökande. Morén (1992) menar att arbetsuppgifter som syftar 
till anpassning är uppgifter som kan genomföras via ”administration” och ”förvaltning” 
medan arbetsuppgifter som syftar till en livsomgestaltning, en förändring av en svår 
livssituation, kräver en organisatorisk kontext som är väsensskild från ”den sociala 
förvaltningen”.  
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Även Carlsson (2003) menar att socialsekreterarens två uppdrag, att kontrollera och hjälpa, är 
problematiska eftersom det mer regelstyrda och byråkratiska förhållningssättet tenderar att 
dominera vilket innebär att klienten sällan eller aldrig får sina hjälpbehov tillgodosedda. 
 
Börjesson (2003) är skeptisk till beskrivningen av att socialsekreterarrollen skulle innehålla 
två olika uppdrag vilka i sig skulle vara oförenliga och menar istället att vad diskussionen 
egentligen handlar om är två olika rationaliteter, målrationalitet och processrationalitet, vilka 
av socialarbetarna uppfattas som svårhanterliga och svårförenliga. Börjesson (2003) menar att 
detta ”dilemma” bygger på ett missförstånd eftersom lagen i själva verkat betonar 
målrationalitet. Med målrationalitet menas att socialarbetarens uppgift är, att bland de olika 
handlingsalternativ som finns, finna det som är bästa lösningen för klientens del. Börjesson 
(2003) menar istället att det genuina dilemmat för socialarbetaren är att vara underkastad en 
målrationell logik och samtidigt ha en mycket begränsad kunskap om konsekvenserna av de 
olika handlingsalternativ som är möjliga. Därför behövs det bland annat en mer 
evidensbaserad socialtjänst. Börjesson (2003) sätter ett likhetstecken mellan 
socialsekreterarens handlingsutrymme och hennes kunskap om effekterna av olika 
handlingsalternativ. 
 
4.2 Klientrelationens betydelse  
För att socialsekreteraren ska kunna medverka till en positiv förändring av mänskliga 
livsvillkor krävs det i många fall en varaktig, hållfast och förtroendefull relation mellan 
socialarbetare och klient (Carlsson, 2003; Bernler & Johnsson, 2001; Denvall, 1999; Fred & 
Olsson, 2002; Larsson & Morén 1988; Morén 1992).  
 
Enligt Holm (2002) visar forskningen att för att en konstruktiv relation ska komma till stånd 
måste hjälparen ha ett professionellt förhållningssätt. Ett professionellt förhållningssätt 
innehåller enligt Holm (2002) fem olika inre kompetenser; kunskap, självkännedom, 
självdisciplin, självreflektion och empati. Det innebär kortfattat att det är viktigt att ha 
kunskap om olika psykologiska och sociala förhållanden, att socialsekreteraren är medveten 
om sina egna behov och dessutom kan kontrollera dem, att socialsekreteraren har förmågan 
att själv reflektera över det hon gör, och sist men inte minst, att socialsekreteraren har en 
empatisk förmåga. Empati kan enligt Holm (2002) förstås som att man berörs av den andres 
känslor och att man förstår den andres upplevande. Det handlar också att slutligen vägledas 
av denna förståelse i kontakten med den andre, vare sig det innebär att hjälpa i handling eller 
att kommunicera förståelsen i ord. Empati ska heller inte enligt Holm (2002) förväxlas med 
sympati. 
 
Klientrelationen ställer också bestämda krav på arbetets organisering. Bland annat så kräver 
den en legitimering av arbetsledningen. I Larssons och Morén (1988) studie av ett flertal 
socialförvaltningar visar dock att organisationen med dess arbetsledning istället signalerar att 
socialarbetaren ska distansera sig från klienten, omformulera klientens problem till 
administrativa - och åtgärdstermer och avgränsa sin relation till klienten. I Larsson och 
Moréns (1988) studie gav också socialarbetarna uttryck för en känsla av att ”organisationen” 
på socialbyrån samtidigt var både frånvarande och närvarande. Frånvarande på så sätt att den 
verkade likgiltig inför vad socialarbetaren gjorde i arbetet med klienterna men ändå ständigt 
närvarande eftersom socialarbetarna kände sig kringskurna av administrativ styrning. 
Larsson och Morén (1988) kommer också till den slutsatsen att utbrändhetsproblematiken 
bland socialarbetare inte beror på mängden ingående kontakter med människor i svåra 
livssituationer utan den har istället sin grund i avsaknaden av genuina kontakter mellan 
socialarbetaren och klienten.  
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Att arbeta inom en verksamhet som har till uttalat syfte att organisera ett klientarbete som 
baseras på nära, personliga och kontinuerliga relationer men som i själva verket är organiserat 
så att dessa relationer blir distanserade, formella och manipulerande – det leder till utbrändhet.  
 
Bernler, Johnsson och Skårner (1993) kommer i sin studie fram till att en delvis annorlunda 
slutsats än Larsson och Morén (1988) där de visar att socialarbetarna trots organisatoriska 
hinder lyckas skapa ett handlingsutrymme och bygga bärande relationer till klienterna 
 
Elisabet Cedersund (1992) har i sin doktorsavhandling undersökt hur socialtjänsten, av de 
medborgare som söker socialbidrag, konstruerar och hanterar klienter. De olika momenten i 
ärendehanteringen – det inledande telefonsamtalet, den blankett som de sökande får sig 
tillsända per post, det personliga besöket hos socialarbetaren och det beslut som slutligen 
fattas – visar sig samtliga kännetecknas av relativt fasta rutiner, och momenten är också i hög 
grad integrerade i en sammanhängande process. Det personliga mötet mellan den sökande och 
socialarbetaren präglas visserligen av en jämförelsevis informell ton, men relationen utgör 
bara en del i en rutiniserad administrativ process och styrs därför av det organisatoriska 
sammanhanget. Den personliga dimensionen i relationen är alltså i viss mån illusorisk.  
 
Billquist (1999) visar i sin avhandling att samspelet mellan socialsekreteraren och klienten 
utgörs i ekonomiärenden huvudsakligen av förhandlingar. Förhandlingen kan ses som en 
process där parterna använder sig av olika argumentationstekniker för att få sin röst hörd. I 
förhandlingen är det socialsekreteraren som har maktresurserna – både kunskap om och 
tillgång till de resurser som finns. Klienten befinner sig i ett beroendeförhållande. Dessutom 
används socialsekreterarens språkkod och förhandlingarna äger rum i dennes tjänsterum vilket 
också speglar det ojämnlika förhållandet. Socialsekreterarens huvudsakliga strategi i 
förhandlingarna i ekonomiärenden består av hänvisningar till normer, regler och 
bestämmelser. Förhandlingarna kretsar oftast kring om klienten uppfyller de bidragsformella 
aspekterna för att erhålla hjälp – alltså om klienten är ”värdig” rent moraliskt. Klienten vill ha 
ett individuellt och personligt bemötande men socialsekreteraren följer i många ärenden ett 
standardiserat arbetssätt där inte mycket utrymme ges för ett mer stödjande och relationellt 
förhållningssätt. Om det finns olika behov hos klienten så delas de upp så att de ekonomiska 
behoven handläggs för sig och andra behov för sig.  I ekonomiärendena verkar det vara svårt 
att förena de bägge rollerna, att ge råd och emotionellt stöd och samtidigt utreda och besluta 
om ekonomiskt bistånd. Vissa klienter kan dock särbehandlas utifrån socialsekreterarnas 
personliga preferenser. I dessa situationer, menar Billquist (1999), utnyttjar socialsekreterarna 
i högre grad det handlingsutrymme som de faktiskt har. 
 
Sunesson (1981) visar i sin avhandling att när klienternas problematik blir för komplex så 
börjar socialarbetarna handla irrationellt på grund av osäkerhet, övergivenhet och 
underlägsenhet. Då fungerar regler, normer och ritualer som en slags trygghet för 
socialarbetaren, exempelvis i utredningsprocessen. Liknande upptäckter gjorde Larsson och 
Morén (1988), i deras avhandling där de studerade samspelet mellan tjänstemän på ett 
socialkontor, och drog slutsatsen att cheferna uppmanade handläggarna att omformulera 
klientens problem till administrativa åtgärdstermer, och att distansera sig från klienterna. 
Larsson och Morén (1988) menar att denna ”ärendehantering”, och den objektifiering av 
klienter som följer av ett sådant förhållningssätt, motverkar handläggarnas möjlighet att hjälpa 
klienterna. De hävdar vidare att ett byråkratiskt arbetssätt, med regler, styrning, administrativ 
och juridisk kontroll, medför att klienternas bakomliggande problem kommer i skymundan, 
och att socialarbetarna därmed missar det väsentliga i arbetet, att hjälpa klienterna att förbättra 
sin situation.  
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4.3 Olika faktorers betydelse för bedömningar och beslut 
Hydén (1996) menar att de faktorer som påverkar beslutsfattandet kring socialbidrag är både 
många och komplexa. Hydén (1996) menar att man kan dela upp dessa faktorer i sex olika 
typer. Dessa faktorer är: (1) de politiska ramarna och förutsättningarna, (2) normer och 
riktlinjer, (3) de organisatoriska förutsättningarna, (4) modeller för handläggning, (5) 
yrkeskollektivet och (6) individuella.  
 
Ytterst är socialbidragshandläggarna tjänstemän som arbetar på delegation från lokala 
politiker. Det innebär att socialsekreterarna är underställda de beslut som fattas av politiker i 
de olika socialnämnderna.  
Normer för socialbidrag och riktlinjer anger hur besluten fattas i olika typer av ärenden. På 
vilket sätt man organiserar handläggningen av socialbidragen, centraliserat eller 
decentraliserat, påverkar besluten. Hydén (1996) menar att när handläggning och beslut 
centraliseras innebär det i allmänhet också att arbetet specialiseras till exempelvis ekonomi 
och/eller SOFT-grupper (SOFT står för socialförsäkringstillägg och var ett tilltänkt bidrag 
som skulle hanteras av Försäkringskassan men som aldrig infördes) där handläggare som 
enbart sysslar mer socialbidragsfrågor arbetar. De organisatoriska förutsättningarna för 
handläggning och beslut om socialbidrag kopplas ofta samman med olika ”modeller”, 
exempelvis den så kallade Uppsalamodellen (för definition, se ordlistan i kapitel sju).  
 
Socialarbetarkåren påverkas av det allmänna politiska och ideologiska förändringarna i 
samhället och av yrkeskårens egna professionella krav, vilket till exempel kan handla om krav 
på ökad utbildning. Slutligen, påverkar också socialsekreterarnas individuella tankar 
handläggningen av socialbidraget. Exempelvis visar tidigare studier att individuella 
handläggare ändrar inställning till socialbidrag och handläggning under loppet av sin livs - 
och yrkeskarriär. Äldre handläggare med många års yrkeserfarenhet tenderar att mer följa 
normer och riktlinjer jämfört med mindre erfarna kollegor (Hydén, 1996)  
 
Även Cedersund (1992) visar i sin avhandling att vilket beslut som fattas ifråga om 
socialbidragsansökningar inte bara beror på de sökandes inkomster och utgifter utan till 
övervägande del avgör i vilken klientkategori den sökande placeras. Klientkonstruktionen är 
med andra ord avgörande för utfallet. Här har socialarbetarna en viss handlingsfrihet: de kan 
delvis själv bestämma om och i så fall hur stort ekonomiskt bistånd som ska beviljas, genom 
att välja viken kategori klienten ska placeras i. Särskilt stort blir socialsekreterarnas 
handlingsutrymme ifråga om ärenden där klientens ansökan överstiger ett fastställt 
normbelopp. Då kan ett avslag motiveras med hänvisning till formella regler, medan man kan 
tillstyrka men hänvisning till särskilda omständigheter i det enskilda fallet; beslutet kan 
legitimeras vilket utfallet än blir. Christian Kullberg (1994) visar hur besluten i sådana 
situationer kan styras av om klienten kategoriseras som ”drabbade” av olyckliga 
omständigheter eller om de betraktas som själv ansvariga för sin situation. Chansen att bli 
beviljad socialbidrag är betydligt större i det förra än i det senare fallet.  
 
Att socialsekreterarnas egna tankar har stor betydelse för besluten bekräftas också till viss del 
i Hydén, Kyhle Westermark och Stenberg (1995) studie som visar att även om olika 
bidragshandläggare ges samma grundförutsättningar avseende en ansökan om socialbidrag 
kan de komma att fatta mycket olika beslut om samma ansökan. Variationer finns både 
beträffande om ansökningarna ska beviljas eller ej och hur stora belopp som ska beviljas.  
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Att det finns ett stort utrymme för egna bedömningar konstaterade också Sunesson (1981) i en 
tidig inomorganisatorisk analys som visade hur socialarbetare, genom sin kontroll över 
verksamhetsmedel och resurser samt frånvaron av kontroll från överordnade nivåer, har 
tillägnat sig mer makt än deras position formellt medger.  
 
4.4 Arbetsplatsens organisation och kultur  
Föreställningen om att själva organiseringen av socialbidragsarbetet är en betydelsefull faktor 
för bidragstagandet framgår bland annat av att socialtjänstens organisation ofta är föremål för 
omorganisationer menar Byberg (2002). Detta resonemang bekräftas också delvis av 
Bergmark (2000a) som menar att systematiska, ändamålsenliga och planerade 
områdesspecifika metoder inom arbetet med socialbidrag är ovanliga. Istället menar 
Bergmark (2000a) att de metodsträvanden som finns är tätt förknippade med olika 
organisatoriska lösningar och olika satsningar på vissa klientgrupper. Ett exempel är 
socialvårdens mest grundläggande vattendelare: huruvida ärendearbetet ska vara integrerat 
eller specialiserat. Integrerade lösningar innebär att i stort all Individ och familjeomsorg 
hanteras inom ramen för en och samma arbetsgrupp och vid en specialisering är 
ansvarsområdena uppdelade mellan olika enheter som till exempel ekonomigrupp, 
missbruksgrupp och barn- och familjegrupp. Generellt anses den integrerade organisationen 
befordra generalistkompetens och helhetsbedömningar och medan specialiserade enheter 
anses möjliggöra utveckling av ett mer områdesspecifikt yrkeskunnande.  
 
Trots att socialtjänstlagen förespråkar arbete utifrån helhetssyn så visar Bergmark och 
Lundström (1998) i en studie att handläggningen tycks gå mot en ökad specialisering och 
förenkling, exempelvis är socialtjänstens Individ och familjeomsorgsavdelning ofta uppbyggd 
efter klientens problembild. Enligt Bergmark (1998) kan en helhetssyn på individen och 
dennes sociala situation ur ett analytiskt perspektiv betyda att socialarbetaren inte endast ska 
ta hänsyn till det problem som klienten söker hjälp med utan även utreda andra sociala 
problem och försöka stödja och motivera klienten till en förändring. Helhetssyn kan också 
enligt Bergmark (1998) betraktas som ett arbetssätt eller verktyg där de konkreta insatserna 
ska präglas av en helhetstänkande vilket betyder att det inte är tillräckligt att enbart utreda och 
klienten är berättigad bidrag eller inte. Handläggaren ska också tillse att klienten aktivt söker 
finna en annan försörjning. Vidare så kan helhetssyn ur ett professionellt perspektiv enligt 
Bergmark betyda att man som handläggare reflekterar över sitt arbete och försöker se 
skillnader och likheter mellan olika ärenden och att man söker samverkan med andra. 
 
Bergström (2000) menar att socialtjänstens funktionsindelning och specialisering bidrar till att 
göra arbetet ineffektivt bland annat eftersom en klient kan ha kontakt med flera socialarbetare. 
Bakgrunden till att specialiseringen inom socialtjänsten blivit så utbredd menar Bergström 
(2000) beror på att socialarbetarna tillsammans med arbetsgivarna, av olika skäl, drivit fram 
den. När Socialtjänstlagen kom 1982, med dess fokus på helhetssyn, och ersatte de olika 
Socialvårdslagarna, med dess fokus på symptom, så menar Bergström (2000) att 
socialarbetarna efter ett tag förskräcktes när de såg klienternas komplexa problembild och 
förespråkande ett återinförande av funktionsindelningen. Socialarbetarna förväxlade 
specialisering (att utveckla sin skicklighet) med kategorisering (behov av förenkling).  
 
Arbetsgivarna å sin sida förskräcktes enligt Bergström (2000) av att samma socialarbetare 
som utvecklade empati för klienten också skulle handha de ekonomiska bidraget och man 
tänkte att en sådan socialarbetare skulle bli allt för generös. På så sätt ingick socialarbetarna 
och arbetsgivarna i en symbios där helhetssynen ersattes av specialisering.   
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Billquist (1999) visar i sin avhandling att det i socialtjänstens organisation och verksamhetens 
differentiering finns en disciplinär makt. Den finns i handläggningsrutinerna, i de ritualer som 
växt fram och som man använder sig av i utrednings- och behandlingsarbetet. Detta är inte 
enbart ett uttryck för disciplineringen av klienterna utan också av de anställda. 
Socialsekreterarna kan, genom att vara uppdelade i olika avdelningar och syssla med olika 
delar av klientarbetet, förhindras att få en helhetssyn över såväl klientens liv som 
organisationen. Dessutom kan handläggningsrutinerna fungera som ett slags ”löpande-band-
disciplinering”. Man följer reglerna, inte bara för att överordnande beordrar det utan för att 
arbetskamraterna inte ska få en ökad arbetsbelastning. Något som, enligt Billquist (1999), 
kanske gäller speciellt för handläggarna av ekonomiärenden.  
 
Morén (1992) menar att huruvida man definierar organisationen och uppdraget, som 
bestående av en uppsättning regler eller en uppsättning relationer, får också konsekvenser för 
socialarbetarens sätt att tolka sitt handlingsutrymme. Morén (1992) menar att om 
socialarbetarna enbart ser på organisationen som en formell uppsättning av regler kommer de, 
när de anser att de inte kan göra det som de skulle vilja göra, hänvisa till hinder i det formella 
regelsystemet, det vill säga att man måste förändra organisationen för att kunna arbeta på ett 
visst sätt. Om däremot socialarbetarna uppfattar organisationen som en uppsättning relationer 
ges andra tolkningsmöjligheter av handlingsutrymmet. Det innebär att socialarbetarna är med 
och återskapar villkoren för det egna arbetet. Man har alltid möjlighet att arbeta på andra sätt 
och därigenom förändra organiseringen. Det är inte så att man hindras att arbeta på ett visst 
sätt utan man låter sig hindras.  
 
Morén (1992) menar vidare att socialarbetarens tillkortakommanden ofta förklaras med 
hänvisning till tidsbrist. Morén (1992) tror inte på detta utan menar att socialvårdens påstådda 
resursbrist är en myt, en inbyggd blindhet. Argumenten innebär att man på grund av tidsbrist 
inte gör det man skulle vilja göra. Morén (1992) menar att det är precis tvärtom, genom att 
man inte gör det man skulle vilja göra uppstår tidsbrist. Det är socialarbetarnas skyldighet att 
enligt Socialtjänstlagen ägna klienterna den tid och de insatser som behövs. 
”Mängdproblemet” är politikernas ansvar. Morén (1992) menar att socialarbetarna låter sig 
luras att ta det ansvar som inte är deras vilket därmed resulterar i att de själva försummar det 
som är deras ansvar. Förklaringen till detta ligger i stelnade tolkningsrutiner kring 
arbetsuppgift och organisation. Det man försöker lösa via omorganisationer är egentligen en 
fråga om begränsade tolkningsmöjligheter inför arbetsuppgiften, nedlagda och vidmakthållna 
i verksamhetens ”kodsystem” (Morén, 1992). 
 
Cedersund (1992), som intervjuat bidragshandläggare om deras arbete, beskriver en yrkesroll 
med splittrade och svåra arbetsuppgifter. Handläggarna känner sig ensamma i sitt 
beslutsfattande och anser sig få för lite stöd från organisationen och dess ledning. Morén 
(1992) menar att relationen socialarbetare - arbetsledare innebär i viktiga avseende en 
parallellprocess till relationen socialarbetare – biståndssökande. Morén (1992) menar också 
att socialarbetarens handlingsutrymme snarare definieras relationellt än administrativt 
eftersom det förmedlas koder från arbetsledaren som anger vilka tolkningar av verkligheten 
som är legitima. Därför menar Morén (1992) att relationen mellan socialarbetare - 
arbetsledare måste vara strukturerad på ett sådant sätt att den möjliggör en kunskaps- och 
erfarenhetsöverföring som innebär vidgade tolkningsmöjligheter inför arbetsuppgiften.  
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När det gäller utbildning kring arbetet med ekonomiskt bistånd är det starkt eftersatt, både 
inom den grundläggande socionomutbildning och på fort - och vidareutbildningsnivå 
(Billquist & Dellgran, 2003). Fred och Olsson (2002) konstaterar också, efter att handlett ett 
60-tal försörjningsstödsgrupper runt om i Sverige, att vidareutbildningen för socialsekreterare 
inom försörjningsstöd är starkt missgynnade i jämförelse med andra kategorier socialarbetare. 
Detta menar Fred och Olsson (2002) beror på att det finns en stark missuppfattning, både hos 
dem dom arbetar med andra uppgifter inom socialtjänsten men även bland en del av dem som 
själva handlägger försörjningsstöd, om att arbetet med försörjningsstöd inte är ett 
förändringsarbete där relationen mellan socialarbetare och klient är viktig.  
 
Fred och Olssons (2002) resonemang bekräftas också av Billquist och Dellgran (2003) som 
menar att det förekommer förenklade föreställningar om att socialsekreterarens 
arbetsuppgifter inom försörjningsstöd är mindre kvalificerade eftersom arbetet innehåller ett 
stort inslag av kontrolladministrativ karaktär och mindre av det behandlingsarbete som 
tillskrivs andra typer av socialt arbete. I en nyligen gjord studie med 1000 yrkesverksamma 
socionomer som Billquist och Dellgran refererar till i Socionomen nummer 6:2003 
framkommer att försörjningsstödsarbetet kännetecknas av låga löner och låg status inom 
socionomkollektivet. I studien framkommer också att arbetet med försörjningsstöd 
kännetecknas av färre professionella med olika typer av vidareutbildningar och en lägre grad 
av orientering mot forskning och vetenskaplig kunskap i jämförelse med andra yrkesområden 
för socionomer. I samma studie framkommer också att socionomer som är verksamma inom 
försörjningsstöd är de som är mest missnöjda med arbetsvillkoren som handlar och 
självständighet, ansvar och frihet (Billquist & Dellgran, 2003).  
 
I Socialtjänstlagen kap 3:3 finns numera skrivningar om att det inom socialtjänsten ska finnas 
personal med lämplig utbildning och erfarenhet samt att kvalitén i verksamheten systematiskt 
och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Trots detta konstateras ofta att det inom 
socialtjänsten finns kompetensbrister och behov av kompetensutveckling (Norrman, 2003). 
Börjesson (2003) menar att arbetet inom socialtjänsten måste bli mer evidensbaserat. 
Tengvald (2003) definierar ett evidensbaserat socialt arbete som att använda sig av arbetssätt 
och metoder som är baserade på ”kunskap” om deras verkan.  
 
Men inom socialt arbete finns det dock enligt Bergmark och Lundström (2000) en inte 
obetydlig skepsis mot sådant som mätbarhet, formaliserad kunskap och metoder i betydelsen 
”tydligt och reproducerbart och strukturerade handgrepp”. De som intar de denna skeptiska 
hållning menar att eftersom socialt arbete i huvudsak handlar om unika möten mellan 
människor så det går kunskapen inte att vetenskapliggöra. Istället förordar de ”tyst kunskap” 
som istället är en erfarenhetsbaserad och personburen kompetens som utgår ifrån att vi i ett 
givet ögonblick inte kan beskriva vad vi gör eller hur vi upplever det. Diskussionen om 
evidensbaserat arbete kan delvis ses som en reaktion på detta.    
 
Denvall (1999) menar att en konsekvens av otillräckliga utbildningsinsatser inom 
socialtjänsten får som konsekvens att professionaliteten utarmas vilket leder till en försämrad 
yrkesstolthet som i slutändan drabbar den enskilde klienten.  
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5. METOD 
 
I detta kapitel presenteras först vår arbetsfördelning och därefter följer studiens design och 
vetenskapliga position. Sedan beskriver vi vår förförståelse och urval av tidigare forskning. 
Därefter redovisar vi hur vi gått tillväga i urvalet av intervjupersoner och hur vi samlat in, 
analyserat och tolkat våra data. Efter det diskuterar vi studiens validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet. Kapitlet avslutas med en diskussion om etiska avvägningar och studiens 
avgränsningar. 
 
5.1 Arbetsfördelning 
Denna uppsats har två författare. I vårt fall innebär det att vi har skrivit all text tillsammans. 
Det enda vi inte har gjort tillsammans är transkriberingen av intervjuerna och 
litteraturstudierna (för utförligare beskrivning; se rubrik 5:4 och 5:7). Fördelen med att ha 
varit två uppsatsförfattare har varit att vi hela tiden kunnat reflektera och diskutera det vi mött 
under arbetets gång. Exempelvis har det varit ett stöd att vara två personer i 
intervjusituationen, i databearbetningsprocessen och i analysen av densamma. Genom att vi 
har varit två så har vi också hela tiden kunna pröva våra idéer och tankar mot varandra vilket 
vi tror kan ha bidragit till uppsatsens kvalité. Ytterligare en fördel med att vi har skrivit all 
text tillsammans är att vi upplever att uppsatsens språk har blivit mer enhetligt och tydligt. 
Den enda nackdelen som vi kan se med att vara två uppsatsförfattare är att det har varit 
tidskrävande.  
 
5.2 Studiens vetenskapsfilosofiska positioner och design 
I vår studie har vi valt att inspireras av både den fenomenologiska och den hermeneutiska 
vetenskapsfilosofiska positionen. Det fenomenologiska inslaget framträder i vårt 
resultatkapitel där vi försöker ha en öppenhet och närhet för de intervjuades upplevelser. 
Därför har vi i resultatkapitlet försökt att förhålla oss kritiska till vår egen förförståelse genom 
att inte tolka innebörden i intervjupersonernas berättelser. Enligt Kvale (1997) försöker 
fenomenologin förstå de sociala fenomenen utifrån aktörernas egna perspektiv, beskriver 
världen så som den upplevs av subjekten, och förutsätter att den relevanta verkligheten är vad 
människor uppfattar att den är. I vår redovisning av empirin tar detta sig uttryck i att vi har 
prioriterat oredigerade och fylliga citat för att få en så exakt beskrivning som möjligt av 
intervjupersonernas livsvärldar.  
 
Den hermeneutiska vetenskapsfilosofin går ett steg längre än den fenomenologiska 
vetenskapsfilosofiska positionen då den intresserar sig för att tolka de beskrivna ordens 
mening i syfte att nå fram till en giltig och gemensam förståelse av dess innebörd. De 
hermeneutiska tankegångarna kommer till uttryck i vårt analyskapitel i samband med att vi 
tolkat de fenomenologiska beskrivningarna som vårt empiriska material grundar sig på. I 
denna tolkningsprocess har vi också inspirerats av det hermeneutiska cirkeltänkandet. Ett 
tolkningsförfarande i vilket vi söker en fördjupad förståelse för intervjupersonernas berättelser 
i ett växelspel mellan de enskilda temanas mening och samtliga teman i sin helhet. Syftet är 
att nå en hermeneutisk förståelsekunskap (Kvale, 1997). 
 
Som en konsekvens av vårt syfte och vår problemställning samt vårt val av 
vetenskapsfilosofiska positioner är vår forskningsdesign kvalitativ med djupintervjuer. Enligt 
Halvorsen (1992) är djupintervjun är en god metod för att nå en djupare förståelse av en 
persons beteende, motiv och personlighet. 
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5.3 Vår förförståelse  
Enligt den hermeneutiska vetenskapsfilosofiska traditionen är det av stor betydelse att man 
som undersökare redogör för den förförståelse som man har av det fenomen som man ämnar 
studera innan man påbörjar sitt arbete (Kvale, 1997). Nedan presenterar vi vår förförståelse 
utifrån våra forskningsfrågor.  
 
Socialsekreterarens uppgift  
Innan vi påbörjade utbildningen på Socialhögskolan så uppfattade vi att det bland allmänheten 
fanns en ganska negativ bild av socialsekreteraren inom försörjningsstöd. Bilden av en kvinna 
”bakom en lucka på soss” som antingen betalar ut för lite pengar eller för mycket pengar är 
den vi mött. Till vår förvåning mötte vi även denna bild bland studenter på Socialhögskolan.  
Detta väckte också en viss frustration hos oss eftersom vi hade en uppfattning om att 
socialsekreteraren inom försörjningsstöd bedrev ett både nödvändigt och professionellt socialt 
arbete. När det så blev dags för den första praktiken så gjorde en utav oss den inom en 
försörjningsstödsverksamhet inom socialtjänsten. För att uttrycka det bildligt så innebar denna 
praktikperiod ”en käftsmäll”. Arbetet visade sig vara tungrott, väldigt fokuserat på 
handläggning, få klientmöten och befolkat av en negativ yrkesgrupp. Hela den positiva bilden 
kom på skam. Fram trädde en bild av socialsekreterarrollen som problematisk och en 
verksamhet som hade små möjligheter att verkställa sitt uppdrag, nämligen att hjälpa 
människor att bli självförsörjande. Likaså så funderade vi över om det överhuvudtaget gick att 
kombinera den myndighetsutövande rollen med den hjälpande.   
 
Olika faktorers betydelse för bedömningar  
Senare under utbildningen, när juridiken och välfärdsstaten stod i centrum, väcktes frågor som 
handlade om socialsekreterarens handlingsutrymme i mötet med klienterna. Hade hon något 
överhuvudtaget? Vi hade bilden av att socialtjänstens försörjningsstöd var en genomreglerad 
verksamhet. Vi funderade över om det blev något handlingsutrymme kvar för 
socialsekreteraren efter att Socialtjänstlagen, riksnormen och de lokala riktlinjerna hade 
beaktats. Fanns det något utrymme för socialsekreteraren att göra egna bedömningar och 
skapa fruktbara relationer med klienterna? 
 
Arbetsplatsens organisation och kultur 
Den andra praktiken gjorde vi båda inom socialtjänsten. Under denna praktik väcktes insikten 
om hur mycket organisationen och arbetsgruppens klimat påverkar både socialsekreteraren 
och den enskilde klienten. Vi såg att uppdelningen av ansvaret i olika enheter, som till 
exempel försörjningsstöd, barn och familj och missbruk, komplicerade socialsekreterarens 
handlingsutrymme eftersom samarbetet mellan de olika enheterna inte alltid var så lätt att 
åstadkomma. Olika intressen och kompetensområden kolliderade. Vi ställde oss också frågan 
om vem, i de fall klienten var aktuell inom flera enheter, som såg helheten. En annan upptäckt 
var hur betydelsefullt kollegornas och arbetsplatstänket var för den enskilde 
socialsekreterarens möjligheter att göra egna och självständiga bedömningar i klientarbetet. 
Vissa ”ideologier” var så förhärskande att det var svårt att inta en annan position vilket 
medförde sämre möjligheter till reflektion och ett kritiskt förhållningssätt till det egna arbetet.  
 
Klientrelationens betydelse 
Under slutet av vår utbildning kom insikten till oss om relationens centrala betydelse för att 
skapa en varaktig förändring i klientens livssituation. Nödvändigheten av ett psykosocialt 
synsätt i det praktiska arbetet framstod då för oss som grundläggande.  
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Men med våra tidigare erfarenheter från praktiken förstod vi dock att detta inte alltid är en 
självklarhet, eller ens en möjlighet. Socialsekreterarnas arbetssituation med många klienter 
och omfattande administrativt arbete innebar försämrade möjligheter att skapa en relation med 
klienterna.  
 
5.4 Litteratursökning 
För att få fram relevant litteratur om vår problemställning och våra forskningsfrågor har vi 
gjort sökningar i Stockholms universitets bibliotekskatalog, databasen Libris, databasen 
Artikelsök, Socialstyrelsens hemsida och även sökmotorn Google. De ord som vi har sökt på, 
i olika kombinationer, är: socialtjänsten, organisation, försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd, 
socialsekreterare, socialsekreterarrollen, socialt arbete, handlingsutrymme, 
myndighetsutövning, psykosocialt arbete och klientrelationen. Utöver detta har vi också fått 
använt oss av tidigare kurslitteratur och fått litteraturtips från vår handledare.  
 
I en litteratursökning kom docenten vid Göteborgs universitet Staffan Johanssons 
forskningsöversikt ”Socialtjänsten som organisation” som är utgiven av socialstyrelsen 2003 
upp. Den har spelat en viktig roll i vår sökning efter tidigare forskning. De flesta av böckerna 
forskningsöversikten refererar till har också kommit upp i våra andra sökningar vilket tyder på 
att den litteratur som vi använder oss av i uppsatsen är både relevant och aktuell för ämnet. 
Enligt Staffan Johansson (2003) med flera finns det förvånansvärt lite forskning kring 
välfärdstaten och dess organisationer, varav socialtjänsten utgör en. Mycket av den forskning 
som finns handlar mer om olika strukturella orsaker bakom socialbidragstagande och 
klienterna och mindre om metoder, arbetssätt och organisering (Bergmark, 2000a; Billquist & 
Dellgran, 2003, Puide, 2000). Detta har vi också noterat eftersom inte behövt göra några 
avgränsningar i våra sökningar när det gäller årtal eftersom mängden artiklar och böcker har 
varit överskådlig.  
 
När det gäller våra litteraturstudier har vi gått tillväga på så sätt att vi har delat upp litteraturen 
mellan oss och delgett varandra innehållet i densamma genom att skriva utförliga 
sammanfattningar.  
 
5.5 Urval av intervjupersoner  
Det urval som vi använt oss av i vår studie kan liknas vid det urval som Patton (1990) kallar 
för syftesbestämt urval, ”purposeful sampling”. I vår studie innebär det att vi sökt efter 
intervjupersoner som är verksamma i arbetet med försörjningsstöd inom en och samma 
arbetsgrupp och vilka har kunnat förmedla reflekterande, täta och detaljrika berättelser och för 
att därmed kunna uppfylla syftet med uppsatsen. Ruth (1991) menar att en aspekt på 
reliabiliteten inom kvalitativ forskning är just kvaliteten i de data som forskaren samlat in och 
Patton (1990) anser att informationsrika fall är kopplat till studiens validitet. Några ytterligare 
kriterier för urvalet av intervjupersonerna som vi haft är: socionomutbildning, en längre tids 
erfarenhet av socialt arbete och en vilja att dela med sig av sina tankar och erfarenheter. 
Anledningen till att vi har valt intervjupersoner ur en och samma arbetsgrupp är att vi tror att 
detta kan öka giltigheten i utsagorna eftersom intervjupersonerna, i alla fall formellt, har 
samma förutsättningar vad gäller till exempel riktlinjer, organisation och grupptillhörighet.  
 
I vårt sökande efter lämpliga intervjupersoner använde vi oss av våra kurskamrater och andra 
kontakter inom socialt arbete vilka i sin tur förmedlade kontakten med den aktuella stadsdelen 
och intervjupersonerna. Det innebär att vi har gjort ett så kallat snöbollsurval av 
intervjupersoner (Patton, 1990).  
 

 21



För att få en så bred och giltig kunskapsbas som möjligt och flera perspektiv på 
socialsekreterarrollen så valde vi att intervjua personer med olika rollpositioner inom 
socialtjänstens försörjningsstödsverksamhet. Forskningen visar att aktörer och observatörer 
kan ha helt olika uppfattningar om det studerade fenomenet eftersom de har olika 
rollperspektiv vilket den så kallade ”aktörs och observatörsparadoxen” är ett exempel på. Den 
visar att ett generellt drag i observatörens tolkningar är att den tenderar att utgå ifrån 
antaganden om den observerades personlighet, alltså en form av meta-beskriving, medan 
aktörens egna tolkningar istället ofta utgår ifrån olika situationsbestämda faktorerna (Lilja, 
under tryckning; Lalljee, 1998). Därför har vi i vår studie valt att intervjua tre 
socialsekreterare (aktörer), en person på chefsnivå (aktör/observatör) samt en person som 
utbildar grupper inom socialtjänstens försörjningsstödsverksamhet (observatör/expert i 
intervjusituationen men aktör i sin roll som utbildare). Utbildaren är i dagsläget inte direkt 
kopplad till den aktuella arbetsgruppen men har tidigare utbildat hela den enheten som 
arbetsgruppen är en del av i en 1-årig systemteoretisk utbildning.  
 
Efter att ha mottagit namnen på våra intervjupersoner ringde vi och presenterade oss själva 
och berättade om studien som vi ämnade göra. Under telefonsamtalet gav intervjupersoner sitt 
första samtycke till sitt deltagande. Därefter skickade vi ett brev i vilket vi redovisade studiens 
övergripande syfte och frågeställningar samt informerade om deras rätt till full anonymitet (se 
bilaga 1). Efter det bokade vi tider för intervjuerna.  
 
5.6 Datainsamling – intervjuernas upplägg och genomförande 
Intervjuerna genomfördes vid ett tillfälle med varje intervjuperson, de pågick mellan  
1 - 1, 5 timme och ägde rum i intervjupersonernas arbetsrum. Att intervjuerna genomfördes i 
intervjupersonernas arbetsrum innebar dock inga problem då vi fick sitta ostörda. Under 
samtliga intervjuer satt vi runt ett samtalsbord viket säkert bidrog till det avslappnade 
samtalsklimatet. Samtliga intervjuer spelades in, i sin helhet, på kassettband för att vi skulle 
kunna återge ordagranna citat i resultatkapitlet.   
 
Under intervjutillfällena har vi använt oss av en temaindelad, halvstrukturerad intervjuguide, 
med öppna frågor (se bilaga 2). Den kvalitativa forskningsintervjun kan enligt Kvale (1997) 
beskrivas som en varken strängt strukturerad intervju med standardiserade frågor eller helt 
”icke-styrande” utan intervjun är fokuserad på vissa teman i den intervjuades livsvärldar. Vår 
intervjuguide innehöll fyra teman som vi konstaterade var centrala för vår problemställning. 
Dessa var: Socialsekreterarens uppdrag, Tolkning av socialsekreterarens handlingsutrymme,  
Relationen mellan ett psykosocialt helhetstänkande och ett mer administrativt, lag och 
regelstyrt tänkande och Den ideala arbetssituationen.  
 
Interguiden hade inledningsvis några bakgrundsfrågor som också tjänade som det som Kvale 
(1997) beskriver som ”dynamiska frågor”, alltså frågor syftar till att bidra till ett positivt 
samtalsklimat. Varje tema innehöll i sin tur förslag på relevanta frågor för ämnet, med Kvales 
(1997) benämning ”tematiska frågor”. Innan vi formulerade frågorna i intervjuguiden hade vi 
studerat flera avhandlingar, tidskriftsartiklar och annan litteratur i ämnet vilket har satt sin 
prägel på intervjuguiden. Det innebär att vi i detta avseende kan sägas ha inspirerats en 
deduktiv strategi (Patton, 1990). Innan vi genomförde intervjuerna testade vi intervjuguiden 
på en socialsekreterare med tidigare erfarenheter från socialtjänstens 
försörjningsstödsverksamhet. Detta för att dels testa gångbarheten i våra frågor men också för 
att pröva vår egen förmåga som intervjuare vilket kan ses som ett led i att försöka säkra 
kvalitén i vår studie.  
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Efter testintervjun gjordes en del justeringar av frågorna i intervjuguiden. 
Under intervjuerna har intervjuguiden fungerat som en slags ram för samtalen med våra 
intervjupersoner. Inom denna ”samtalsram” har vi strävat efter att skapa ett tryggt, öppet, 
dynamiskt och reflekterande klimat i syfte att inspirera intervjupersonerna att ge oss 
reflekterande och informationsrika berättelser. Vi har också aktivt ställt uppföljande frågor för 
att få förtydligande svar och konkreta exempel vilket också kan ha bidragit till studiens 
reliabilitet och validitet (Patton, 1990; Ruth, 1991).  
 
Vi beslutade på ett tidigt stadium i vårt uppsatsarbete att vi båda skulle delta under samtliga 
intervjuer eftersom vi inte såg några etiska hinder utifrån ämnets karaktär. Under själva 
intervjun hade en av oss en mer aktiv roll och fungerat som intervjuare, medan den andre hade 
en mer observerande roll men med uppdraget att följa upp centrala teman som kom upp under 
intervjun och som förbisågs. Detta innebar att den som huvudsakligen höll i intervjun kunde 
ägna hela sin uppmärksamhet åt intervjupersonens berättelser. Det faktum att vi varit två har 
möjliggjort reflektion efter varje genomförd intervju. Vi tror att detta har gagnat vår kvalitén 
på våra intervjudata och hela vår uppsats.  
 
5.7 Databearbetning, analys- och tolkningsförfarande 
Efter intervjuernas genomförande transkriberades materialet i sin helhet (utskrifterna finns att 
tillgå hos uppsatsförfattarna). Vi valde att fördela utskriftsarbetet så att den personen som inte 
var den huvudsakliga intervjuaren skrev ut den aktuella intervjun. I ett första led av 
analysprocessen sökte vi efter teman, mönster och typiska drag i intervjupersonernas 
berättelser för att därefter lyfta fram dessa i resultatkapitlet. Tematiseringen av innehållet är i 
huvudsak kopplad till våra grundteman i intervjuguiden som utgår från vår problemställning 
och våra forskningsfrågor.  
 
De teman som vi valt att fokusera på är:  

 Socialsekreterarens uppgift 
 Klientrelationens betydelse 
 Olika faktorers betydelse för bedömningar och beslut  
 Arbetsplatsens organisation och kultur. 

 
Utifrån dessa huvudteman kategoriserades sedan empirin i resultatkapitlet. Det innebär att de 
citat som kunde ge en bild av respektive tema placerades under denna rubrik. I resultatkapitlet 
har vi inspirerats av det fenomenologiska vetenskapsfilosofiska perspektivet och den narrativa 
struktureringen vilket innebär att vi har prioriterat fylliga och utförliga citat för att få en så 
direkt beskrivning som möjligt. Vi har dessutom sammanfogat citat på ett sådant sätt att de 
tillsammans lyfter fram intervjupersonernas egna röster i flera sammanhängande berättelser 
om de studerade fenomenen. Det innebär att vi har fungerat som en slags berättelseskapare, 
och därmed aktörer, där vi utan att förvränga den potentiella meningen i 
ursprungsberättelserna försökt utvidga meningen för att på så sätt öka både vår egen och 
andras förståelse.  
 
För att göra vårt resultatkapitel mer lättillgängligt och överskådligt har vi valt att efter varje 
tema sammanfatta, meningskoncentrera, det som framkommit i intervjupersonernas 
berättelser. Det innebär att vi har omformulerat långa utsagor till kortare och koncisare 
formuleringar (Kvale, 1997). 
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Efter att empirin analyserats bearbetades den genom meningstolkning, ett tolkningsförfarande 
i vilket vi på en djupare nivå sökte förståelse för meningen i de berättelser vi fått ta del av 
med utgångspunkt från våra teoretiska perspektiv. Tolkningen gjordes utifrån: 
socialkonstruktivism, kognitiv teori, rollteori och begreppet parallellprocesser. Att vi har valt 
kognitiv teori och socialkonstruktivism har att göra med att de fokuserar på individens 
kognitioner och upplevelser i en social kontext medan rollteorin och parallellprocessteorin 
kan hjälpa oss att synliggöra rollförväntningar och processer på gruppnivå. Resultatet av detta 
tolkningsförfarande presenteras i en analys uppdelad utifrån de olika temana. Därefter gjorde 
vi en helhetstolkning utifrån de olika delanalyserna med syfte att nå en hermeneutisk 
förståelsekunskap (Kvale, 1997). I slutdiskussionen diskuterar vi vårt resultat och vår analys 
mot bakgrund av våra valda teorier och tidigare forskning.  
 
5.8  Triangulering 
Patton (1990) menar att ett sätt att stärka den kvalitativa studiens design är genom 
triangulering vilket innebär att man kombinerar olika metoder för att förstå ett fenomen. 
Kjaer-Jensen (1995) beskriver triangulering som ett sätt att se en sak från olika sidor.  
 
Enligt Kjaer-Jensen (1995) finns det fyra olika sätt att triangulera, dessa är 
metodtriangulering, datatriangulering, forskartriangulering och teoretisk triangulering. Vi har 
i vår uppsats använt oss av tre av dessa sätten att triangulera. 
 
Datatriangulering 
Triangulering av datakällor syftar enligt Kjaer-Jensen (1995) till att få flera perspektiv på det 
studerade fenomenet. I vår uppsats har det inneburit att vi har intervjuat personer med olika 
rollpositioner. Detta anser vi har bidragit till att ge oss en mer mångfacetterad och 
problematiserad bild av socialsekreterarens handlingsutrymme och därmed ett mer giltigt 
resultat. I vår analys har vi aktivt beaktat den så kallade ”aktörs och observatörsparadoxen” 
för att eventuellt urskilja skillnader i svaren utifrån de olika rollpositionerna.  
 
Forskartriangulering 
Eftersom vi varit två uppsatsförfattare så innebär det också att vi prövat våra analyser mot 
varandra och därmed gjort en så kallad forskartriangulering (Kjaer-Jensen, 1995). Detta tror 
vi kan ha bidragit till en både höjd validitet och reliabilitet. 
 
Teoretisk triangulering 
Med teorietiska trianguleringen avses att man använder flera olika teoretiska perspektiv i 
analysen av data (Kjaer-Jensen, 1995). I vår analys har vi använt oss av det 
socialkonstruktivistiska perspektivet, det kognitiva perspektivet, rollteorin och begreppet 
parallellprocesser. Genom att använda oss av flera teoretiska perspektiv har vi tydligare 
kunnat uppmärksamma och analysera olika aspekter av vår empiri.  
 
Utöver dessa tre trianguleringar menar Shaw (1999) att man också kan göra en 
vetenskapsfilosofisk triangulering. Detta har vi gjort då vi inspirerats av både den 
fenomenologiska och hermeneutiska vetenskapsfilosofin. Det fenomenologiska inslaget finns 
i vårt resultatredovisning i kapitel sju och det hermeneutiska inslaget finns i våra delanalyser 
och i vår helhetstolkning i kapitel åtta.  
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5.9 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validiteten och reliabiliteten i kvalitativa forskningsstudier är starkt sammankopplade med 
undersökarens hantverksskicklighet. Detta eftersom undersökaren utgör det huvudsakliga 
mätinstrumentet då denne själv är delaktig i skapandet av kunskap i samspel med 
intervjupersonerna. Undersökarens förutsättningar, att vara öppen och vilja utsätta sig själv 
för fenomenens alla relevanta kvaliteter och dessutom vara medveten om sina egna 
föreställningar, är därför avgörande för empirins reliabilitet, det vill säga, studiens 
tillförlitlighet (Ruth, 1991).  Därför har vi under arbetets gång varit uppmärksamma på, och 
reflekterat mycket kring, vår egen roll i skapandet av den kunskap som finns representerad i 
denna studie. Det faktum att vi varit två undersökare och författare, under studiens samtliga 
stadier, har underlättat denna reflektion och medvetenhet och på sätt bidragit till studiens 
reliabilitet.  
 
Reliabiliteten inom kvalitativ forskning hör också enligt Kvale (1997) samman med 
forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet. Under arbetets gång har vi fört en ständig 
dialog om vad vi har tagit del av och upplevt i mötet med våra intervjupersoner. Detta är 
enligt Ruth (1991) viktigt för att undvika det så kallade intersubjektivitetsproblemet. Därför 
har vi också valt att ganska utförligt beskriva vår förförståelse inför det studerade fenomenet. 
Enligt Ruth (1991) är det viktigt för en studies reliabilitet att undersökaren redovisar för hur 
han eller hon har bearbetat den insamlade informationen så att andra kan granska de 
tolkningar av materialet som gjorts. I vår studie har vi bandinspelat samtliga intervjuer och 
skrivit ut dem i sin helhet. Vi har inte granskat varandras utskrifter, eller intervjuat personerna 
vid två olika tillfällen. Däremot har vi genom att var två intervjuare under samtliga intervjuer 
och genom att inte transkribera de intervjuer som vi själva var huvudsakligen ansvariga för, 
försökt att säkra intersubjektivitetsprövningen. I vårt metodkapitel har vi också försökt att så 
noggrant som möjligt beskriva hur vi gått tillväga i samtliga stadier vilket kan ha bidragit till 
studiens reliabilitet. Det faktum att vi dessutom har triangulerat genom att vara två 
undersökare, intervjuat personer i olika rollpositioner samt analyserat vår empiri utifrån olika 
teoretiska perspektiv kan också ha bidragit till studiens reliabilitet.  
 
Validiteten inom kvalitativ forskning hänger samman med om den metod som man valt att 
använda sig av undersöker det som man i sin studie har avsett att undersöka (Kvale, 1997; 
Ruth, 1991). Patton (1990) menar också att avgörande för en studies validitet är att man i sin 
studie har informationsrika fall, det vill säga att de personer man intervjuar kan ge täta 
beskrivningar och en detaljerad bild av det studerade fenomenet. Under intervjutillfällen har 
vi aktivt uppmuntrat till långa och rika beskrivningar av de studerade fenomenen, vilket vi 
också fått. Vi har också i vår resultatdel valt att återge långa och fylliga citat så att läsaren 
själv får tillgång till en stor del av den information som vi bygger våra tolkningar på. Detta 
anser vi har bidragit till studiens validitet.  
 
Eftersom kvalitativ forskning arbetar med små och syftesbestämda, eller icke-slumpmässiga 
urval, är möjligheterna att generalisera resultaten begränsade, eller inte möjliga alls (Patton, 
1990). Då denna studie baseras på berättelser från ett mindre urval av intervjupersoner finns 
det begränsningar för resultatens generaliserbarhet. Kvale (1997) menar dock att det finns 
olika former för generalisering beroende på vilken vetenskapsfilosofisk kunskapssyn man har. 
Inom kvalitativ forskning menar Kvale (1997) att man kan tala om en naturalistiskt 
generaliseringen som syftar på kunskap som kan verbaliseras och därmed övergå från tyst 
eller implicit kunskap till mer explicit eller formulerad påståendekunskap. Genom uppsatsen 
bidrar vi till att synliggöra tyst kunskap om socialsekreterarens handlingsutrymme i mötet 
med klienter som söker försörjningsstöd och en slags naturalistisk generalisering möjliggörs. 
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Patton (1990) talar om extrapolering som ett alternativ till generalisering inom kvalitativ 
forskning. Extrapoleringar kan betraktas som försiktiga antaganden om huruvida det går att 
förutse resultatet i andra situationer som liknar de studerade. Dessa antaganden ska kunna 
grunda sig i studiens empiri. I vår studie har vi i många stycken kommit fram till liknande 
resultat som den tidigare forskningen gjort varför vi tror att en extrapolering av vårt resultat i 
dessa hänseenden kan vara möjligt. 
 
5.10 Etisk diskussion 
Enligt Kvale (1997) är forskarens person avgörande för den vetenskapliga kunskapens och de 
etiska avgörandenas kvalité i varje forskningsprojekt. Forskarens betydelse förstärks under 
själva intervjuandet eftersom det är intervjuaren själv som är det viktigaste instrumentet i 
förvärvandet av kunskap. Kvale (1997) menar att ett moraliskt forskningsbeteende innebär 
något mer än kunskap om etik och förmågan att göra medvetna val under 
forskningsprocessen. Det handlar också om forskarens egen person och dennes lyhördhet 
inför situationen och förmågan att hantera svåra avvägningar.  
 
I vårt arbete med uppsatsen har det inneburit att vi vid urvalet av intervjupersoner funderade 
och diskuterade vilka konsekvenser det kunde få att alla våra intervjupersoner, förutom Görel 
Fred, arbetade i samma arbetsgrupp. Möjliga konsekvenser som vi såg var att enskilda 
utsagor, trots anonymiteten, skulle kunna härledas till respektive intervjuperson eftersom det 
är en liten arbetsgrupp. Detta skulle kunna skapa spänningar i deras arbetsgrupp och deras 
relationer skulle kunna påverkas beroende på innehållet i utsagorna. Ytterligare en aspekt som 
skulle kunna skapa komplikationer i den aktuella arbetsgruppen är att vi intervjuat olika 
rollpositioner, socialsekreterare och deras närmaste chef, inom gruppen vilka har olika 
formella uppdrag i organisationen. Det faktum att Görel Fred har velat framträda med sitt 
namn i uppsatsen har också inneburit att vi funderat över om detta enskilt skulle kunna röja 
den aktuella stadsdelens anonymitet. Vi har dock valt att tillmötesgå Görel Freds önskemål 
eftersom vi förstår och respekterar hennes önskan om att öppet kunna förmedla sina 
professionella erfarenheter och åsikter. 
 
Enligt Kvale (1997) innebär den etiska principen om fördelaktighet att risken att en 
undersökningsperson lider skada ska vara så liten som möjligt. Fördelarna, att erhålla ny och 
viktig kunskap, ska väsentligen uppväga skaderisken för intervjupersonerna. Efter noggrant 
övervägande har vi vägt riskerna med att hämta intervjupersonerna ur en och samma 
arbetsgrupp mot fördelarna av att göra detsamma och kommit fram till att fördelarna 
överväger de eventuella riskerna. 
 
Det informerade samtycket utfördes genom att vi skickade ett brev (se bilaga 1) till samtliga 
intervjupersoner där vi informerade om studiens syfte och upplägg. I brevet gav vi 
intervjupersonerna möjlighet att kontakta oss vid eventuella frågor. I brevet informerade vi 
också intervjupersonerna om att privata data som skulle kunna identifiera personerna eller 
deras arbetsgrupp och stadsdel inte redovisas i uppsatsen. I resultatdelen har vi gett 
intervjupersonerna fingerade namn och platser och orter som skulle kunna röja anonymiteten 
har markerats med X.  
 
Ytterligare en etisk övervägning som vi gjort är att vi funderat över hur djupt och kritiskt 
berättelserna kan analyseras. Denna aspekt har vi försökt att förhålla oss till genom att 
verifiera våra tolkningar väl och tydliggöra för läsaren utifrån vilka grunder de gjorts (Kvale, 
1997). 
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5.11 Studiens avgränsningar  
I vår studie har vi valt att inte beakta klientperspektivet utan i vår studie står enbart 
socialsekreteraren i fokus. Vi är medvetna om att också ett klientperspektiv hade kunnat bidra 
till en bredare förståelse och kunskap om socialsekreterarens handlingsutrymme men vi 
gjorde den bedömningen att detta hade blivit för stort inom ramen för en C-uppsats. 
Ytterligare en avgränsning som vi gjort är att vi inte anlagt ett maktperspektiv i vår studie 
eftersom även vi där gjorde den bedömningen att uppsatsen skulle ha blivit för omfångsrik. 
 
Om vi hade använt oss av flera teoretiska analysverktyg hade vi nått en djupare förståelse. 
Exempelvis hade teorier om yrkesidentitet bättre kunnat hjälpa oss att analysera 
socialsekreterarnas berättelser om deras yrkesstatus. Likaså hade en organisationsteori eller 
systemteori bättre hjälpt oss att analysera organisationens betydelse. I vår studie föll det sig så 
att samliga intervjupersoner var kvinnor. Här skulle man kunna ha anlagt ett genusperspektiv 
för att se om berättelserna hade kunnat förstås på ett annat vis.  
 
Vi kan också tänka oss att ytterligare intervjuer kunde ha gett oss bredare kunskaper om 
socialsekreterarens handlingsutrymme. Likaså hade fler rollpositioner, till exempel politiker 
och ekonomihandläggare, kunnat ge flera infallsvinklar. Men även här har studiens omfång 
begränsat oss.     
 
6. TEORETISKA PERSPEKTIV 
 
I detta kapitel presenterar vi de teoretiska perspektiv som vi använt oss av i tolkningen av vår 
empiri. Dessa är socialkonstruktivism, det kognitiva perspektivet, rollteorier och det 
psykodynamiska begreppet parallellprocesser. Det socialkonstruktivistiska perspektivet kan 
bidra till förståelsen av den sociala kontextens betydelse för socialsekreterarens arbete. Det 
kognitiva perspektivet kan hjälpa oss förstå hur den enskilde socialsekreteraren upplever och 
förhåller sig till den sociala kontexten. Rollteorierna kan hjälpa oss att synliggöra olika 
rollförväntningar och rollbeteenden som följer av förväntningarna. Det psykodynamiska 
begreppet parallellprocesser kan bidra till förståelsen för hur den sociala kontexten påverkar 
klientrelationen.  
 
Sist i kapitlet diskuterar vi teoriernas förhållande till varandra. 
 
6.1 Socialkonstruktivism 
Det socialkonstruktivistiska perspektivet menar att ”verkligheten” inte kan förstås objektivt 
utan den konstrueras genom olika sociala sammanhang och processer. ”Verkligheten” kan 
istället förstås som en rad överenskommelser och antaganden som vi människor skapar 
tillsammans. Det innebär att olika kulturella, historiska, politiska och ekonomiska 
förutsättningar är viktiga för att överhuvudtaget förstå människan och hennes handlingar.  
Människor kommer fram till gemensamma bilder av verkligheten genom att vi delar med oss 
av vår kunskap via olika sociala processer. Processerna organiserar kunskapen och gör den 
objektiv. De sociala aktiviteterna bli vanemässiga och därigenom skapar vi gemensamma 
antaganden om vår omvärld. Vi människor beter oss också i enlighet med sociala 
konventioner som grundar sig på denna kunskap. Konventionerna institutionaliseras när 
många människor är överens om hur man ska tolka samhället olika aspekter. Den social 
konstruktivistiska människosynen utgår från att människor är fria, kreativa och aktiva 
(Hutchison, 1999; Payne, 2002).   
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Det socialkonstruktivistiska perspektivets utgångspunkt att jaget är en socialt konstruerad 
företeelse. Jaget skapas och återskapas kontinuerligt i samspel med andra människor och 
genom olika kulturella aktiviteter. Det innebär att jaget också är en produkt av vår historia, 
vår sociala och kulturella kontext. Språket spelar en mycket viktig roll för konstruktionen av 
människan och jaget, det är både en kommunikationsprocess och social handling. Språket är 
inte heller ett transparent och neutralt medium för överföring av tankar utan något som genom 
att användas konstruerar och laddar världen och jaget. Av detta följer att identiteten blir 
mångfasetterad och inte något enhetligt utan det finns en hel uppsättning kontextuella jag eller 
del-jag. Vi är olika människor i olika miljöer och olika sociala relationer, identiteten blir så att 
säga en ”förhandlingsfråga”. Detta för med sig att språk och kommunikation är centrala för 
konstruktionen av jaget. Hur vi pratar och hur människor pratar om oss bidrar till att olika 
typer av jag eller del-jag blir möjliga (Wetherell & Maybin, 1998).   
 
Även om det socialkonstruktivistiska perspektivet menar att människor är aktivt engagerade 
när det gäller att bygga sina sociala världar och ibland gör motstånd mot sina sociala världar, 
så är det ändå svårt för människor att se längre än vad deras kollektiva berättelser visar. Våra 
val och beslut har alltid sin grund i den sociala världen. Idén om autonomi och valfrihet är 
istället något som är socialt och kulturellt förmedlat. Detta innebär inte att perspektivet ser 
människor som passiva marionetter utan det ska istället förstås som att man måste se 
människans handlingar eller icke handlingar i ljuset av en komplex social och kulturell 
kontext (Wetherell & Maybin, 1998). 
 
Det innebär att för att man ska kunna förstå socialt arbete så måste man förstå det utifrån 
aktörernas sociala och kulturella kontext. Socialt arbete konstrueras alltid på grundval av tre 
faktorer: socialarbetare, klient och kontext. Socialarbetaren konstrueras i sina möten med 
klienter av yrkesmässiga förväntningar, det vill säga organiserade utsagor och uppfattningar 
som talar om vad en socialarbetare är och vilka sociala processer som definierar någon som en 
socialarbetare. Förändringar i samhället - som till exempel politiska och juridiska förändringar 
samt politiska och offentliga uppfattningar vilka bland annat förmedlas via massmedia - 
påverkar socialarbetarrollen. Klienten konstrueras av det sociala arbetets uppdrag och innehåll 
men bidrar också samtidigt till att det sociala arbetets konstruktion genom en reflexiv process. 
Socialt arbete försegår i en organisatorisk kontext vilket utgör en uppsättning sociala 
relationer vilka genom sociala konstruktioner påverkar det sociala arbetet. Ett socialkontor 
återfinns i ett politiskt och socialt sammanhang som påverkar hur det, och de socialarbetare 
som är verksamma där, fungerar och hur man hanterar sina klienter (Payne, 2002).  
 
6.2 Det kognitiva perspektivet 
I det kognitiva perspektivets fokus står tänkandets betydelse för den psykiska aktiviteten och 
hur vi formar våra känslor genom vår tolkning av det som händer omkring oss. Till 
människors intellektuella funktioner hör bland annat att jämföra, minnas, uppfatta relationer, 
se likheter, abstrahera, generalisera och dra logiska slutsatser. Alla dessa olika funktioner kan 
alla benämnas som kognitioner och innefattar alltså allt medvetet tänkande och varseblivning. 
I det kognitiva perspektivet ses känsla, tanke och handling som nära sammanknutna, och vårt 
tänkande formar således i hög grad våra känslor. I det kognitiva perspektivet ses individen 
som aktiv i förhållande till sin omgivning och i samspel med den fysiska och sociala miljön. 
Individen ses inte som ett offer för sin miljö utan styr sin egen utveckling och införlivar från 
omgivningen det hon behöver för att gå vidare i sin utveckling. Människan kan påverka sina 
tankar. Det innebär att en förståelse för en individs kognitioner är central för att förstå hennes 
handlingar. Det kognitiva perspektivet försöker snarare förstå än förklara individens tänkande 
(Helleday, Jorup & Wikander, 1998). 
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Ett centralt tema för individen är enligt det kognitiva perspektivet strävan efter att kunna 
förklara olika händelser och fenomen. Förmågan att kunna förklara är kopplat till individens 
möjlighet att kunna förstå och se meningen med det förflutna men också för att kunna 
kontrollera det som komma skall, och på så sätt kunna anpassa sig. Förståelsen i sin tur 
bygger på att individen placerar olika händelser och fenomen i olika kategorier (vilket gäller 
nästan all form av mänskligt beteende), det vill säga om man vet vad något är, så vet man 
också vad det hör samman med och hur man kan reagera på det. Hur individen tolkar och 
kategoriserar sin yttre omgivning påverkar tolkningen av det inre tillståndet, det vill säga den 
egna känslan och det egna beteendet (Lalljee, 1998). Perris (1986) använder begreppet 
kognitiva strukturer. Med kognitiva strukturer (eller scheman) avser Perris (1986) egenskapen 
hos människor att sortera enbart vissa stimuli som relevanta och negligera andra, samt att ge 
dessa relevanta stimuli en konsistent och likartad tolkning. Hur individen uppfattar vissa 
situationer kan hänga samman med aktiveringen av en kognitiv struktur som är bestämd av 
kulturella värderingar. Andra kognitiva strukturer hänger mer ihop med vår personliga 
historia och är specifika för varje individ eftersom de antas ha sitt ursprung i specifika 
erfarenheter och personliga värderingar (Perris, 1986).   
 
Men människan är inte en kognitiv eremit utan människan är en social varelse som för att 
överleva i den sociala världen måste göra ständiga bedömningar om innehållet och 
omfattningen av vår egen kunskap och våra egna uppfattningar om världen men dessutom 
också bedömningar och beslut kring andras kunskap och uppfattningar. Detta benämns som 
metakognitioner.  Det finns två typer av metakognitioner, dels den egna personens tankar om 
sina egna kognitioner, inre metakognitioner, och dels individens tankar om andra personers 
kognitioner, sociala metakognitioner. Metakognitioner inkluderar individens tankar om en 
mängd olika kognitiva processer och tillstånd som minne, medvetande, kunskap och känslor. 
Det innesluter också individens förståelse av de faktorer som vägleder individens egna 
kognitiva processer och de faktorer som vägleder individens tankar om andra personers 
kognitiva processer. Våra interna metakognitioner är viktiga om vi vill förstå hur kognitiva 
strukturer och processer förändras över tid. Människor utvärderar sina existerande kognitiva 
processer genom att analysera deras effekt på uppfyllelsen av de personliga målen. Om 
viktiga mål inte har uppnåtts kan individen omvärdera sina kognitiva processer. En ny 
uppsättning av kognitiva processer kan utvecklas och baseras på erfarenheter från andra 
situationer. Detta betyder att de kognitiva förändringarna är vägledda av det metakognitiva 
systemet. Det betyder också att kunskapen om hur man hanterar komplexa situationer ofta 
kräver att individen blir uppmärksam på sitt eget tänkande och sina egna beslutsprocesser. En 
flexibel individ upprätthåller en inre dialog med sina tidigare kognitiva processer för att kunna 
hantera nya situationer (Lilja, Larsson & Hamilton, 1996). 
 
Socialt beteende är i grunden mångtydigt och innebörden av en handling är något som 
konstrueras/tolkas av en observatör. Hur en handling kommer att kategoriseras är kopplat till 
vem som utför handlingen. Forskningen visar till exempel att kön, etnicitet och klass är sådant 
som påverkar tolkningen och bedömningen av olika handlingar. Andra faktorer som påverkar hur 
vi kategoriserar olika handlingar är vår förförståelse, så kallade prototyper, som kan vara 
antingen självupplevda eller sådant vi fått berättade för oss. Likaså visar undersökningar att det 
finns skillnader i olika förklaringsmodeller som beror på huruvida man befinner sig i en 
aktörsroll eller en observatörsroll (Lalljee, 1998). Detta fenomen benämns också som den så 
kallade ”aktörs och observatörsparadoxen” som visar att medan observatörer har en benägenhet 
att förklara olika handlingar i termer av aktörens egenskaper så har aktören en tendens att 
förklara olika handlingar i termer av situationsfaktorer.  
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Till detta kan man också lägga ett metakognitivt perspektiv som innebär att observatören 
använder sina sociala metakognitiva antaganden för att förklara aktörens beteende medan 
aktören använder sina inre metakognitioner för att tydliggöra hur den aktuella situationen 
påverkar sitt eget beteende (Lilja, Larsson & Hamilton, 1996). 
 
6.3 Rollteorier  
Payne (2002) kategoriserar rollteorin inom socialpsykologin och menar att rollteorin kan 
tillhandahålla en social förklaring som komplement till psykologiska synsätt på 
personligheten. Rollteorin menar att människor innehar olika positioner inom olika sociala 
strukturer. Rollteorin rymmer inte några tekniker för förändringar av beteendet eller för 
hanteringar av emotionella och personliga reaktioner på rollkonflikter utan syftar bara till att 
uppmärksamma att de finns. Enligt rollteorin är varje position förknippad med en roll som 
utgör en uppsättning förväntningar eller beteenden som alltså hör ihop med olika positioner i 
olika sociala strukturer. Det innebär att roller alltid ska ses i sammanhang med relationer 
eftersom det bara går att definiera roller utifrån relationer. Roller formar vår identitet i andras 
ögon (Payne, 2002).  
 
Genom att andra reagerar på oss utifrån deras uppfattning av våra roller påverkas vår egen 
bild av oss själva av dessa roller och de andras uppfattningar. Roller kan härstamma från våra 
egna eller andras förväntningar. Roller kan vara tillskriva på grundval av en eller annan 
omständighet eller förvärvade utifrån något vi gjort. En rolluppsättning utgör ett antal roller 
som hör samman med en viss social position, och genom att inneha en sådan position får man 
tillgång till några eller alla av dessa roller. Hur vi uppfattar våra roller påverkar vår förmåga 
att hantera förändringar (Payne, 2002).  
 
Hutchison (1999) kategoriserar rollteorin inom systemteorin och menar att rollteorin kan 
hjälpa oss att förstå vilka roller individen har inom olika sociala system, exempelvis familjen, 
genom livet och vilka förväntningar som finns på dessa och hur de påverkar systemens 
jämvikt. Hutchison (1999) menar att vi under livets gång både förvärvar och tillskrivs roller 
av vår omgivning. För det sociala systemets balans är det viktigt att identifiera och vara 
medveten om vilka roller som är aktuella för den enskilde individen.  
 
Rollteorin, både ur ett socialpsykologiskt och systemteoretiskt perspektiv, rymmer inom sig 
olika begrepp för att beskriva olika rollbeteenden och upplevelser av roller (Hutchison, 1999; 
Payne, 2002). Rollkomplementaritet syftar på situationer då roller, beteende och förväntningar 
stämmer överens med varandra och med omgivningens uppfattningar. En rollkonflikt uppstår 
då en roll är oförenlig med en annan roll (Hutchison, 1999; Payne, 2002).  
 
Andra rollbeteenden och upplevelser av roller som rollteorierna beskriver är konflikter mellan 
roller som vi har då olika roller som en och samma person innehar är oförenliga med 
varandra. En intra-rollkonflikt är aktuell då olika individers uppfattning om en och samma roll 
skiljer sig åt. Roll-osäkerhet uppstår då vi är osäkra på vad en roll egentligen kräver av oss 
(Hutchison, 1999; Payne, 2002). Rolldistans är ytterligare ett begrepp som kan belysa den 
svårighet som socialarbetaren har när det gäller att hantera och balansera personliga attityder 
och beteenden med vad deras professionella roll kräver. Detta eftersom den distanseringen 
som rollen kanske kräver både kan missförstås av klienter och andra som ett avståndstagande 
till dem och dessutom uppfattas som en motvilja till egna rollen (Payne, 2002). Hutchison 
(1999) talar också om rollöverbelastning som ett tillstånd när ett antal uppsättningar av roller 
hos en och samma person blir för många och för krävande.  
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Fredin (1993) talar om socialarbetarens position inom socialtjänsten och dennes förhållande 
till klienten som tvekluven eftersom rollförväntan på socialarbetaren inbegriper sidor som 
kontrasterar varandra. Fredin (1993) benämner det som en ”avståndets praktik” med inslag av 
”närhetens praktik” vilket har sin grund i socialarbetarens dubbla uppgift att föra 
socialtjänstens talan och samtidigt vara klienten behjälplig. Detta dilemma rymmer inom sig 
tre olika aspekter, vilka i sin tur rymmer två olika konkurrerande intressen, och som 
manifesteras i samtalet och mötet mellan socialarbetaren och klienten. Dessa är; 
 

1. personligt samtal kontra byråkratisk diskurs 
2. personlig erfarenhetsvärld kontra en byråkratisk systemvärld 
3. identifikation/inlevelse kontra ”ärendehantering”.  

 
Den första aspekten handlar om hur parterna i samtalet befinner sig på olika avstånd från det 
man talar om, det vill säga klientens livsomständigheter. Den andra aspekten handlar om hur 
klientens verklighet transformeras in i diskursen, det vill säga vad i klientens livssituation som 
anses ligga inom myndighetens ansvarsområde. Den tredje aspekten handlar om lyssnandet 
och vilket perspektiv som är centralt i lyssnandet, det vill säga om lyssnandet empatiskt eller 
selektivt (Fredin, 1993). 
 
6.4 Det psykodynamiska begreppet parallellprocesser 
Begreppet parallellprocesser hör hemma inom psykodynamisk teoribildning och tas ofta upp i 
litteraturen i samband med handledning inom psykosocialt arbete (Gordan, 1998; Gordan, 
2002; Holm, 2002). Begreppet parallellprocesser syftar till att beskriva parallelliteten i 
upplevelser mellan behandlare och klient och mellan behandlare och handledare/omgivning. 
Överföringar och motöverföringar antas som regel ingå som viktiga beståndsdelar i 
parallellprocesser. Med överföring avses känslor, attityder och förväntningar som tidigare 
väckts i relation till viktiga personer i klientens förflutna och som upprepas och omedvetet 
överförs till behandlaren eller andra personer. Med motöverföringar avses behandlarens 
reaktioner på klienten och behandlingssituationen. Enligt den så kallade totalistiska 
definitionen av motöverföring menas, alla de känslor, medvetna såväl som omedvetna, som 
väcks hos behandlaren i samarbete med klienten oavsett om de utgår från behandlaren själv 
eller klienten (Bernler & Johnsson, 2001; Gordan, 1998; Gordan, 2002). Enligt Gordan (2002) 
kan behandlarens attityder till klienten, och dennes förhållningssätt i en given situation, kan 
påverkas av ett flertal samverkande faktorer som till exempel yrkesrollens utformning, 
omgivningens förväntningar och den egna personligheten. Ett liknande resonemang om 
parallellprocesser för Holm (2002) när hon utgår från utbildningssituationen för professionella 
hjälpare och relationen mellan lärare – elev och menar att problem mellan lärare – elev också 
kan överföras till relationen elev – patient. Holm (2002) menar dessutom att det är lätt att 
överföra resonemanget om parallellprocesser i utbildningssituationen till en arbetssituation.  
 
6.5 Teorierna i förhållande till varandra  
Enligt Larsson, Wikander, Helleday, Lilja och Eriksson (2003) så kan ett sätt att skapa en mer 
detaljerad bild av den studerade praktiken, och öka validiteten i resultat och analys, vara att 
använda sig av en mångdimensionell strategi. En mångdimensionell strategi innebär att man 
via triangulering kombinerar olika teorier. Stevens och Wetherell (1998) menar att 
användandet av flera perspektiv och teorier också innebär en möjlighet att bedöma de många 
olika sätt varpå vi kan skapa mening i det sociala beteendet. Även om olika perspektiv har 
olika uppfattningar och det sociala livet kan de betraktas som komplementära genom att de 
visar olika aspekter av komplexiteten i vår tillvaro (Stevens & Wetherell, 1998).  
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Vi menar i likhet med Larsson, Wikander, Helleday, Lilja och Eriksson (2003) och Stevens 
och Wetherell (1998) att de teorier och begrepp som vi har valt kompletterar varandra och kan 
tillsammans skapa mening och förståelse i analysen av vår empiri. Vi menar att det är 
nödvändigt för förstå komplexiteten i socialsekreterarens handlingsutrymme i mötet med 
klienterna att använda sig av både individfokuserade perspektiv (kognitivt perspektiv) och 
sociala och strukturellt inriktade perspektiv (socialkonstruktivism och rollteorier). Begreppet 
parallellprocesser, som har sitt ursprung i den individfokuserade psykodynamiska 
teoribildningen, använder vi på en social nivå för att analysera kopplingen mellan 
arbetsgrupp, socialsekreteraren och klientrelationen.  
 
När det gäller det kognitiva perspektivet och det socialkonstruktivistiska perspektivet så 
använder vi oss av dessa i analysen av samtliga teman. När det gäller rollteorierna så 
använder vi oss av dessa främst för att analysera socialsekreterarens roll och uppgift i 
klientrelationen. Begreppet parallellprocesser har vi endast använt oss av i temat som handlar 
om arbetsplatsens organisation och kultur. Det innebär att vi enligt Larssons, Wikanders, 
Helledays, Liljas och Erikssons (2003) definition av mångdimensionell strategi kan sägas ha 
ett mångdimensionellt angreppssätt i analysen av vår empiri.  
 
7. RESULTAT  
 
I detta kapitel presenterar vi vår empiri. Empirin består av citat tagna ur intervjuer med tre 
socialsekreterare, en chef och en utbildare. I redovisningen av vår empiri har vi inspirerats av 
det fenomenologiska vetenskapsfilosofiska perspektivet och den narrativa struktureringen 
vilket innebär att vi har prioriterat fylliga, utförliga och otolkade citat för att få en så direkt 
beskrivning som möjligt och på sätt fånga komplexiteten. Vi har dessutom sammanfogat citat 
på så vis att de tillsammans lyfter fram var och en av intervjupersonernas röster i flera 
sammanhängande berättelser om de studerade fenomenen (Kvale, 1997). 
 
Det innebär att resultatkapitlet är relativt omfångsrikt. Vi har dock gjort den bedömningen att 
fördelarna med att redovisa otolkade och utförliga citat uppväger nackdelarna. Nackdelen kan 
vara att berättelserna uppfattas som en kompakt massa och att lärbarheten försvåras. Fördelen 
kan å andra sidan vara att när intervjupersonernas berättelser presenteras okommenterade så 
framträder deras individualitet och egenart, vilket är centralt inom fenomenologin (Patton, 
1990). Ytterligare en fördel med en otolkad och utförlig resultatdel är att en slags röd tråd i 
intervjupersonernas berättelser upprätthålls och en fragmentisering av berättelserna 
motverkas.  
  
För att underlätta för läsaren och göra empirin i resultatdelen mer tillgänglig och överskådlig 
så följer efter varje deltema en sammanfattning av innehållet i intervjupersonernas berättelser. 
Det innebär att vi har omformulerat citaten till en mer koncis form för att framhäva den mest 
centrala innebörden, så kallad meningskoncentrering (Kvale, 1997).  
  
Empirin är indelad i följande teman:  
 
Tema 1: Socialsekreterarens uppgift   
Tema 2: Klientrelationens betydelse  
Tema 3: Olika faktorers betydelse för bedömningar och beslut  
Tema 4: Arbetsplatsens organisation och kultur 
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Under varje tema har vi också valt att ta med våra frågor som ställdes under intervjun. Detta 
med syfte att strukturera, tydliggöra och levandegöra berättelserna inom varje tema. Samtliga 
intervjupersoner citeras under varje frågeställning, undantaget den som handlar om 
upplevelsen av organisationens bild av socialsekreterarrollen inom försörjningsstöd. Detta har 
att göra med att intervjupersonerna själva har betonat olika aspekter inom varje tema. 
 
Två förkortningar förekommer i redovisningen, I som står för intervjuare och IP som står för 
intervjuperson. När vi markerar med /…/ i texten betyder det att vi har sammanfogat olika 
citat med varandra. Samtliga namn på intervjupersonerna, förutom Görel Freds, är fingerade 
för att säkra anonymiteten.  
 
7.1 Presentation av arbetsplatsen och intervjupersonerna 
 
Arbetsplatsens organisation 
Enheten för ekonomiskt bistånd utgör tillsammans med Barn- och ungdomsenheten samt 
Vuxenenheten det som kallas för Individ och familjeomsorgsavdelningen, IOF. Det innebär 
att Individ och familjeomsorgsavdelningens har en traditionellt specialiserad 
organisationsstruktur där klienternas problembild ligger till grund för specialiseringen. 
Enheten för ekonomiskt bistånd är i sin tur indelad i fyra olika grupper vilka också baseras på 
en specialisering utifrån klienternas problembild, en så kallad profilering, och en slags stegvis 
sortering av klienterna (Lundström & Sunesson, 2000). Se organisationsskiss nedan.  
 

Enheten för barn och ungdom

Mottagningsgrupp Arbetsmarknadsgrupp SFI-grupp och övriga studier Rehabgrupp

Enheten för ekonomiskt bistånd Enheten för missbruk och socialpsykiatri
"Vuxenenheten"

Individ och familjeomsorgsavdelningen,
IOF

 
 
 
Klienten hänvisas först till mottagningsgruppen där det görs en första bedömning. Därefter 
slussas klienten vidare till någon av de olika profilerade grupperna inom ekonomiskt bistånd, 
vilka de är framgår av bilden ovan. Arbetsmarknadsgruppen ansvarar för i huvudsak 
arbetssökande över 25 år. Rehabgruppen ansvarar för personer med långvarigt 
bidragsberoende och i behov av rehabilitering. SFI-gruppen ansvarar i huvudsak för personer 
som läser SFI (Svenska För Invandrare) eller annan grundläggande utbildning. Inom SFI-
gruppen har man organiserat arbetet i team med både socialsekreterare och 
ekonomihandläggare. Ekonomihandläggarna tar hand om ansökningar, gör normberäkningar 
och sköter den administrativa och ekonomiska handläggningen. Socialsekreterarna utreder, 
gör bedömningar, beslutar och ansvarar för det praktiska klientarbetet (Verksamhetsberättelse 
2003 för enheten Ekonomiskt bistånd). 
 
Presentation av intervjupersonerna 
Nedan följer en presentation av intervjupersonerna. Inför intervjun har vi poängterat att vi är 
intresserade av deras svar utifrån deras specifika rollposition. Av detta följer att Görel Freds 
svar bygger på hennes erfarenheter från alla de olika grupper hon handlett och utbildat. De 
övriga intervjupersonerna arbetar samtliga inom SFI-gruppen.  
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Socialsekreterare 1 - Gunilla 
Gunilla har en socionomexamen och har läst diverse andra kurser och varit verksam inom 
socialt arbete i cirka 20 år med skilda arbetsuppgifter. Hon har arbetat på den aktuella 
arbetsplatsen i drygt 3 år.  
 
Socialsekreterare 2 - Lena 
Lena har en socionomexamen med inriktning mot socialpedagogik och har varit verksam 
inom socialt arbete i nästan 3 år med liknande arbetsuppgifter. Hon har arbetat på den aktuella 
arbetsplatsen i närmare 2 år.  
 
Socialsekreterare 3 - Eva 
Eva har en socionomexamen med inriktning mot socialrätt och har varit verksam inom socialt 
arbete sammanlagt 20 år med skilda tjänster och arbetsuppgifter. Hon har arbetat på den 
aktuella arbetsplatsen i cirka 16 år.  
 
Chefen - Marianne 
Marianne har en socionomexamen och studerat familjeterapi och utvecklingspsykologi samt 
organisation och ledarskap. Hon har varit verksam inom socialt arbete i närmare 30 år både 
som anställd och chef. Hon har arbetat som verksamhetschef på den aktuella arbetsplatsen i 
cirka 5 år.  
 
Görel Fred, utbildare 
Görel har bland annat socionomexamen och familjeterapeutexamen. Hon har varit handledare 
inom socialt arbete i närmare 10 år och handlett ett 60-tal olika försörjningsstödsgruppen runt 
om i Sverige. Hon är idag verksam som utbildare, handledare, familjeterapeut och konsult 
inom socialt arbete och är också medförfattare till boken ”Socialbidrag i ett systemteoretiskt 
perspektiv” (Fred & Olsson, 2002). Görel är inte handledare för den aktuella gruppen som de 
övriga intervjupersonerna ingår i, däremot har hon hållit i en 1-årig systemteoretisk utbildning 
för den ekonomiska enheten.   
 
7.2 Begrepp som förekommer i empirin. 
 
Delegation 
Rätten att delegera finns beskriven i Kommunallagen 1991: 900 och i Socialtjänstlagen  
2001: 453. Med delegation avses en överföring av beslutanderätt till ett organ eller en person 
som är underställd socialnämnden (i det aktuella fallet, stadsdelsnämnden). Syftet med 
delegationen är att avlasta socialnämnden och skapa en rollfördelning mellan politiker och 
tjänstemän. Det är endast beslutanderätten som delegeras. Ett beslut som fattas av en delegat 
kan inte ändras av nämnden (Clevesköld, Lundgren & Thunved, 2001). I den aktuella 
stadsdelen har socialsekreteraren enligt delegationsordningen bland annat rätt att fatta beslut 
om ospecificerade summor, utöver riksnorm och riktlinjer, upp till 5000 kronor 
(Delegationsordning för XXX stadsdelsnämnd, 2003).  
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Myndighetsutövning 
Med myndighetsutövning avses enligt Clevesköld, Lundgren och Thunved (2001) ”utövning 
av befogenhet att bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller 
annat jämförbart förhållande, och att befogenheten skall utövas i förhållande till enskild” (s. 
66). Gemensamt för all myndighetsutövning är att det rör sig om beslut eller andra åtgärder 
som ytterst är ett uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. 
Åtgärderna eller förpliktelserna behöver inte enbart medföra förpliktelser mot den enskilda 
utan det kan också handla om gynnande beslut som till exempel beslut om bistånd 
(Clevesköld, Lundgren & Thunved, 2001).  
 
”Uppsalamodellen” 
Modellen kan i korthet beskrivas som en arbetsform vilken syftar till att hjälpa arbetslösa 
socialbidragstagare till självförsörjning. Vägen till detta går via tydligare och mer omfattande 
krav på de arbetssökandes aktiviteter, tätare personliga besök, noggrannare kontroll av 
lämnade uppgifter och ett generellt sett större betoning av klientens ansvar. Rätten till 
socialbidrag villkoras genom att klienterna måste söka ett visst antal arbeten per dag. 
Modellen har mötts av både gensvar och kritik. Kritikerna menar att arbetssättet innebär att 
människor kränks och ställs inför irrelevanta och omöjliga krav (Lundström & Sunesson, 
2001). 
 
7.3 Tema 1: Socialsekreterarens uppgift  
I början av intervjun bad vi intervjupersonerna beskriva hur de upplever socialsekreterarens 
uppgift i mötet med klienterna. Vi frågade också om hur de upplever relationen mellan 
socialsekreterarens myndighetsutövande roll och den mer psykosocialt stödjande rollen. 
Nedan redovisar vi vad samtliga intervjupersoner svarar. Därefter kommer en 
meningskoncentrerande sammanfattning.    
 
Socialsekreterare 1 - Gunilla 
I - Hur skulle du vilja beskriva socialsekreterarens uppgift i mötet med klienter som söker 
försörjningsstöd?  
 
IP - Jag jobbar väldigt lite, höll jag på att säga, med det ekonomiska.  
 
I - Så du skulle säga att ditt uppdrag inte enbart att bedöma behovet eller rätten till 
socialbidrag utan du har alltså ett vidare uppdrag? 
 
IP – Ja, absolut. Om det bara vore så hade vi inte behövt någon socionomexamen. /…/ Alltså, 
min uppgift det är, jag jobbar på en försörjningsstödsenhet, och människor som kommer till 
mig söker socialbidrag. Det primära är ju självklart att jag måste titta på deras ansökningar 
om de har rätt till socialbidrag eller inte. Men så enkelt är det ju inte, för om det vore så, då 
kunde jag ju lika gärna sitta på försäkringskassan, utan det är socialt arbete vi har och ett av 
de viktigaste redskapen jag har i mitt jobb, det är mötet. Att jag i mötet ska skapa en relation 
mellan klienten och mig. Vi skapar en relation för att så småningom hitta klientens resurser, 
hitta någon överenskommelse till hur man kommer ifrån den situationen att de behöver söka 
socialbidrag. Ofta är de ju inte bara socialbidrag. I mötet kommer det ju upp mycket andra 
frågeställningar också. 
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Socialsekreterare 2 - Lena 
I - Hur skulle du vilja beskriva socialsekreterarens uppgift i mötet med klienter som söker 
försörjningsstöd?  
 
IP - Uppdraget beror jättemycket på var klienten befinner sig så att säga. Men dels är det ju 
det här med sysselsättningen, göra en planering framåt, och försöka se var är de nu, vad 
behöver de, vad vill de, och hur ska vi nå fram till det. Mycket handlar om vad de själva har 
för planering, vad de själva har för tankar. Men sen dyker det ju upp jättemycket om sånt här 
med bostad, andrahandskontrakt, de blir bostadslösa, att lotsa kring det. Det är väl de två 
saker som är huvudsakliga i mitt möte med dom. /…/ Slutmålet är alltid att de ska bli 
självförsörjande.  
 
I - Så du skulle säga att ditt uppdrag inte enbart att bedöma behovet eller rätten till 
socialbidrag utan du har alltså ett vidare uppdrag? 
 
IP - Uppdraget är också någon form av arbete för att försöka hitta, antingen hitta motivation 
om det inte finns någon, eller hitta vägar i svenska samhället för att nå det som de själva har 
motivation till att göra. Och sen också lotsa i samhället överhuvudtaget för det finns så 
mycket som dom inte vet. Hur söker man en bostad? Hur gör man med hemförsäkringen? Hur 
gör man med sådana saker? Det är mycket sådana här runtomring saker.  
 
Socialsekreterare 3 - Eva 
I - Hur skulle du vilja beskriva socialsekreterarens uppgift i mötet med klienter som söker 
försörjningsstöd?  
 
IP - Jag det är ju att hjälpa dem att bli självförsörjande och att beräkna rätten till bistånd och 
hela processen hela vägen dit.  
 
I - Och vad är din uppgift i det du beskrev nu? 
 
IP – Ja, det är väl att motivera, stötta, vägleda, ibland uppfostra. Så jag är väl i mycket en 
klienternas bollplank, fast sen kanske de inte vill se det som det för ibland är det ju jag som 
bestämmer att vi ska bolla, men att jag ska ju visa vägen, på något vis.  
 
I - Så du skulle säga att ditt uppdrag inte enbart att bedöma behovet eller rätten till 
socialbidrag utan du har alltså ett vidare uppdrag? 
 
IP - Ja, om man säger så här, för att de ska kunna bli självförsörjande i framtiden så behöver 
de fixa det här med integrationen. Många behöver fixa det i alla fall. Man kan ju faktiskt få 
jobb ändå, men vissa delar av integrationen måste man ändå fixa och sen kanske det är 
många andra saker som man måste få ordning på innan, i form av psykisk ohälsa eller fysisk 
ohälsa eller problem med barnen eller allmänt struligt liv eller problem med att hantera 
pengar, liksom, mer uppfostringsmodellen. Så att det är ju det då som man jobbar med, men 
det slutliga uppdraget är ju att jag jobbar med det för att de ska bli självförsörjande någon 
gång. 
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Chefen - Marianne 
I - Hur skulle du vilja beskriva socialsekreterarens uppgift i mötet med klienter som söker 
försörjningsstöd?  
 
IP - Här i arbetsgruppen är det väldigt mycket att man måste, jag utgår lite från nybesöket, se 
en helhetsbild med en gång. Att man ser att här är det är det ett par, och det är barn, och det 
är oftast också svårigheter med boendet. Det är inte ordnat med någonting, så att det är ett 
väldigt brett perspektiv man ser, det inte bara ekonomiskt bistånd, över eller under norm, där 
är vi inte, utan det är en helt annan utredning som vi börjar med. Och vi börjar titta på att de 
här sakerna fungerar. Sen så kollar man naturligtvis att man har kontroll på ekonomin, hur 
den det ut. Men helhetssynen är det första man tänker på. Att få en bild för att kunna göra en 
bedömning.  
 
I - Kan du ge exempel? 
 
IP - Om det behövs så jobbar man med de andra enheterna och då är man en bit i det här 
större, för att man har förstått att här behövs det lite samarbete med andra människor också. 
Samarbete med barn och ungdom eller socialpsykiatrin eller med vård och fält om de här 
frågorna och då kompletterar man varandra i de här bedömningarna. /…/ …när man får de 
här sakerna något så när i ordning, man vet att nu har jag en klar bild och det här fungerar, 
då skrivs handlingsplanen tillsammans med klienten. 
 
Görel Fred, utbildare  
I - Hur skulle du vilja beskriva socialsekreterarens uppgift i mötet med klienter som söker 
försörjningsstöd?  
 
IP - En del av svårigheten med försörjningsstöd är att man jobbar med allt. /…/ 
Socialsekreteraren har ju minst två uppdragsgivare, det ena är ju organisationen eller staten 
eller våra skattepengar eller samhället och på sätt vis kan man säga att socialsekreteraren är 
ju dels samhällets förlängda arm som ska predika någons slags samhällsmoral. Alltså det här 
med pengar är ju om man tittar historiskt så har det har alltid varit ett uttryck för att 
uppfostra människor. Samhället har alltid uppfostrat människor som inte har pengar, så en 
del av uppdraget är ju att hålla uppe samhällsmoralen. Man ska arbeta, man ska sköta sig. 
/…/ Så, det är ju det ena uppdraget, att stå för samhällsmoralen. Det andra uppdraget är ju 
att vara hjälpare och att få människor att bli självförsörjande, så där har du kluvenheten som 
jag en idé hur man kan jobba med, men det finns en kluvenhet. Du ska vara en myndighet som 
sätter gränser och talar för folk att vi betalar minsann inte om du gör det här. Det här är 
samhällsmoralen, och sen har du den delen som ska vara att stötta och hjälpa dem som har 
det svårt. /…/ Socialsekreterarna får hand om människor som egentligen borde vara någon 
annan stans, delvis. 
 
Ett annat inslag i socialsekreterarens uppgift som vi bad intervjupersonerna beskriva är hur de 
upplever att relationen mellan socialsekreterarens myndighetsutövande roll och den mer 
psykosocialt stödjande rollen ser ut.   
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Socialsekreterare 1 - Gunilla 
I - Hur skulle du vilja beskriva relationen mellan socialsekreterarens myndighetsutövande roll 
och den mer psykosocialt stödjande rollen? 
 
IP - Jag tycker att man kan hjälpa människor som myndighetsperson, det är ingen konflikt för 
mig längre. Alltså, det är klart att när man arbetar med myndighetsutövning, och det innebär 
att man har viss makt, man har rätten att bevilja eller avslå, man har annat också, det måste 
man vara medveten om. Och myndighetsutövning och makt utan en relation det kan bli farligt 
tror jag. /…/ Det är viktigt att när en klient kommer till mig så vet hon eller han att de 
kommer till en myndighetsperson. Det är nästan som i en terapisituation, att man vet att det 
finns vissa ramar. Klienten vet att det finns en lagstiftning, vissa regler och riktlinjer som man 
har att hålla sig till. Men, ändå, klienten ska veta att den kommit till en person som kan lyssna 
och göra det bästa av klientens berättelse.  
 
I - Kan du se konkreta fördelar med att man har den dubbla rollen som både 
myndighetsperson och stödjande? 
 
IP - Man kan ibland hjälpa människor även genom att ge ett avslag på socialbidraget. 
/…/…häromdagen så ringde en klient, hon hade fått avslagsbeslut, och frågade, menar du att 
det går så bra för mig nu? Menar du verkligen att jag gjort sådana framsteg? Jag trodde hon 
skulle ringa och vara jättearg för att hon inte fått socialbidraget. Men hon blev alltså 
imponerad av sina egna framsteg. I det här avslagsbeslutet så blev jag tvungen att beskriva 
hennes framsteg, så hon glömde bort det där avslagsbeslutet.  
 
Socialsekreterare 2 - Lena 
I - Hur skulle du vilja beskriva relationen mellan socialsekreterarens myndighetsutövande roll 
och den mer psykosocialt stödjande rollen? 
 
IP - Det gäller att vara så tydlig som möjligt från början med vilken roll jag faktiskt har. Det 
kan bli lite krockar mellan det jag måste göra som myndighetsperson och hur jag vet att det 
kommer att påverka klienten på olika sätt. /…/ För annars så kan det bli väldigt jobbigt för 
klienten att helt plötsligt stöta på myndighetsrollen när man haft den stödjande rollen hela, 
hela, tiden. /…/ Man kan kombinera sitt myndighetsutövande genom att motivera med sin 
stödjande roll och att motivera klienten till att göra saker den kanske inte riktigt är med på, 
men som jag, och kanske andra, kan se kommer att ge en vinst i det långa loppet. Så att det 
tror jag att man kan använda sin myndighetsroll och putta klienten lite försiktigt i den 
riktning som förhoppningsvis kommer att leda till några långvariga positiva effekter.  
 
I – Har du upplevt en konflikt mellan dessa två rollen?  
 
IP - Jag har en person som bor i träningslägenhet som har två stycken obetalda hyror och 
livssituationen är överhuvudtaget väldigt rörig, och då känner jag att jag skulle vilja skita i 
de där två obetalda hyrorna och få det att fungera från och med nu. Där kan jag uppleva en 
konflikt mellan vad jag skulle tycka är det bästa i längden och vad jag är tvungen att göra. 
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Socialsekreterare 3 - Eva 
I - Hur skulle du vilja beskriva relationen mellan socialsekreterarens myndighetsutövande roll 
och den mer psykosocialt stödjande rollen? 
 
IP - Såg en blankett, jo det var en enkät eller något sådant här, och som handlade om vad vi 
gjorde i ärendet. Man frågade om vi håller på med myndighetsutövning eller har vi en 
hjälpande roll, precis som att det är motpoler? För att myndighetsutövningen, det är ju det vi 
håller på med och det är ju där min maktposition kommer in, att jag har alltid den 
maktpositionen gentemot klienten. Och när jag tar beslut så är det myndighetsutövning och de 
här andra samtalen som jag har, ja det är ju inte myndighetsutövning i sig. Det är ju är jag 
tar själva beslutet som det är myndighetsutövning, men det ena utesluter ju inte det andra. 
Det är liksom mer ett begrepp, vad som är vad, och det är ingenting som vi tänker på. 
Däremot så tror jag att man måste tänka på, när jag pratar även när jag har samtal med 
klienter så måste ju jag tänka på att det här säger jag som myndighetsperson och inte som 
privatperson. /…/…men för mig är det ingen konflikt i det jag gör. 
  
Chefen - Marianne 
I - Hur skulle du vilja beskriva relationen mellan socialsekreterarens myndighetsutövande roll 
och den mer psykosocialt stödjande rollen? 
 
IP - Det är ju det som jag tycker är socialsekreterarens dilemma, precis den här saken, och 
det är det som är konsten i jobbet. /…/ att ena sidan stödja och vara den som ska stötta och 
hjälpa dig när du gråter och har det svårt, och andra sidan så ska jag ju ändå anmäla dig till 
barn och ungdom för att du har inte skött dina barn.  
 
I - Hur hanterar man denna konflikt? Är det genom att skapa ett förtroende och en balans? 
 
IP – Det finns en möjlighet till konflikt i det, tycker jag. /…/ Jag har tänkt på det här med 
förtroende jättemycket för att vissa människor är misstänksamma från första stund när man 
träffar dem. Här gäller det att försöka bygga en relation. Jag pratar om när man blir lyssnad 
till och när man får svar på sina frågor. Klienten måste känna att du inte vill stjälpa utan vill 
jobba framåt. /…/ Men vartenda beslut är en myndighetsutövning. 
 
I - Kan man säga att något av de här inslagen dominerar? 
 
IP – Det är en kombination../…/ och tillsammans en möjlighet. 
 
Görel Fred, utbildare  
I - Hur skulle du vilja beskriva relationen mellan socialsekreterarens myndighetsutövande roll 
och den mer psykosocialt stödjande rollen? 
 
IP - Vår utbildning handlar om det bland annat, om hur man ska få ihop den dubbla rollen 
som hjälpare och som myndighetsperson. Där tänker jag att man inte kan skippa någonting, 
vi måste ha båda. Vi kan inte ha ett samhälle där det är OK att gå och få pengar utan något 
som helst motkrav och då är det du som socialsekreterare som ska stå för det. Det är ju inte 
dina krav, utan samhällets och lagens krav.  
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I - Hur kan man hantera dessa två roller då? 
 
IP - Det handlar om att inte blanda ihop myndigheternas krav av vad som är bra för klienten. 
/…/ Alltså, jag kan inte bestämma för dig vad som är till hjälp för dig, däremot kan jag stå för 
vad myndigheterna har för krav, det är det ena. Det här är ingenting att diskutera, det här 
gäller. Sen är det andra att jag dessutom undrar vad jag kan göra för att hjälpa dig, så tänker 
jag kring myndighetsutövning. /…/ Det är ju liksom ingen idé att jag berättar om alla regler 
om jag inte har kollat om människan bredvid lyssnar. /…/…det är viktigt att skapa en relation 
för att nå fram med de regler som gäller. Det är därför som det behövs socionomer. 
 
7.4 Sammanfattning av tema 1  
Gunilla beskriver sin uppgift i mötet med klienterna som att primärt bedöma deras 
ansökningar om socialbidrag men att den ekonomiska handläggningen utgör en mindre del av 
hennes arbete. Hon menar att mötet med klienten är centralt där hon själv är det viktigaste 
redskapet. Relationen med klienten ska identifiera klientens egna resurser och leda till 
självförsörjning. Gunilla anser att man kan hjälpa klienter som myndighetsperson, hon ser 
ingen konflikt i det. Hon ser att hon har en viss makt men menar att det måste finnas en 
relation för att kunna hjälpa klienten. Myndighetsutövning utan relation kan bli farligt.  
 
Lena menar att klientens behov och position är det som styr hennes uppgift i mötet med 
klienten. Det handlar om att tillsammans med klienten göra en planering, motivera och guida 
klienten mot klientens mål där sysselsättning och boende är centralt. Slutmålet är alltid att 
klienten ska bli självförsörjande. Lena upplever ibland en konflikt mellan hennes 
myndighetsutövande roll och den stödjande rollen. Därför är det viktigt att vara tydlig med 
dessa båda roller i mötet med klienten. Den myndighetsutövande rollen och den stödjande 
rollen kan dock kombineras för att motivera klienten.  
 
Eva beskriver sin huvudsakliga uppgift som att hjälpa klienten att bli självförsörjande. För att 
nå dit beskriver hon sin uppgift som att motivera, stötta, vägleda, ibland uppfostra och att vara 
ett bollplank för klienten. Eva ser ingen konflikt i mellan den myndighetsutövande rollen och 
den hjälpande rollen. Hon menar att maktpositionen alltid finns i mötet med klienten men att 
detta inte utgör ett hinder för en relation.  
 
Marianne menar att socialsekreterarens uppgift i mötet med klienten är att se helhetsbilden för 
att kunna göra en bedömning. Det handlar inte bara om en ekonomisk bedömning utan det 
handlar om att ha ett brett perspektiv. Socialsekreteraren ska tillsammans med klienten 
upprätta en handlingsplan och samverka med andra enheter om det behövs för att nå målen i 
handlingsplanen. Marianne menar att det faktum att socialsekreteraren har både har en 
myndighetsutövande roll och en stödjande roll innebär ett dilemma för socialsekreteraren. 
Den professionella uppgiften innebär att skapa en balans mellan dessa två roller. Det är en 
kombination som i sig innebär möjligheter.  
 
Görel Fred menar att socialsekreteraren har minst två uppdrag. Det ena handlar om att stå för 
samhällsmoralen och de andra handlar om att vara hjälpare och får människor att bli 
självförsörjande. Det handlar dels om att vara en myndighet som sätter gränser och dels om 
att stötta och hjälpa de som har det svårt. Görel menar att det är ofrånkomligt att 
socialsekreteraren innehåller både en myndighetsutövande roll och en hjälpande roll. Det 
viktiga är att inte blanda ihop dessa två roller och att skapa en relation med klienten för att nå 
fram med de regler som gäller. 
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7.5 Tema 2: Klientrelationens betydelse 
Under det här temat tar vi upp vad intervjupersonerna svarade på frågorna som handlade om 
klientrelationens betydelse i socialsekreterarens arbete. Nedan redovisas samtliga 
intervjupersoners svar. Därefter kommer en meningskoncentrerande sammanfattning.    
 
Socialsekreterare 1 - Gunilla 
I - Vilken betydelse har relationen i arbetet med klienten?  
 
IP - Jag skulle vilja påstå att jag måste skapa en relation med varje klient Och om jag inte 
lyckas skapa en relation med en klient så ska jag inte fortsätta jobba med den klienten, utan 
då ska min kollega ta hand om den klienten. Utan en relation så blir det inte ett bra jobb.   
 
I- Vilka faktiska möjligheter eller hinder finns för att skapa en relation? 
 
IP - Alla möjligheter som finns med mötet med människor. Hinder, ja, det finns alltså vissa 
hinder. Jag skulle vilja säga att jag har relation med mina klienter men hindren skulle i så fall 
vara att jag har något med mig i mitt bagage. Det är därför reflektion är så viktigt som jag 
nämnde förut. Jag kanske har aggressioner, negativt tänkande när det gäller vissa personer. 
Låt mig säga så här, att jag tycker att konstnärer även ska söka andra jobb för att bli 
självförsörjande och har släktingar som är konstnärer och ja, med mitt bagage, det kanske 
även har med mina objektsrelationer att göra, jag måste bli klar över mig själv. Om jag för 
mitt eget in i relationen, då blir det mycket konstigheter i de samtalen. Alltså jag måste 
reflektera över mig själv, vad jag har i mitt bagage, hur mina relationer ser ut till mina 
närstående och mina bekanta och mina vänner. Vilket tänkande jag har. Har jag linjärt 
tänkande, att jag har syndabockar eller så. Och om inte jag har, om inte jag är klar över mig 
själv, och mina konflikter i mitt eget liv, så kan de bli hinder för att skapa möten och 
relationer. /…/ Ibland är det jäkligt stressigt. Ibland, måste jag vara ärlig med, kan det vara 
löpandebandjobb. Inte så mycket nu som på 90-talet. På 90-talet hade vi väldigt mycket 
ärenden. Fem gånger fler än idag. Och då var man, jag var väldigt ofta missnöjd med jobbet, 
att jag inte hann. Så visst kan tidsbrist vara ett hinder.”  
 
Socialsekreterare 2 - Lena 
I - Vilken betydelse har relationen i arbetet med klienten?  
 
IP - Jag tycker klientrelationen har jättestor betydelse. /…/ Man måste ha en relation för att 
göra ett bra arbete. /…/ När jag började var jag 23 år och så skulle jag prata med ett par som 
är 50 år gamla om hur deras ekonomi ser ut och göra det på ett respektfullt sätt. Det är 
väldigt svårt att inte vara pekfingeraktig, att jag ska komma och säga hur de ska sköta sin 
ekonomi på något sätt.  /…/ Man måste nå ett visst mått av förtroende för varandra för att 
kunna göra något vettigt.  
 
I- Vilka faktiska möjligheter eller hinder finns för att skapa en relation? 
 
IP - En del klienter vill ju inte ha så mycket relation utan en del vill ju bara, alltså, de vill ha 
sitt liv och tyvärr så behöver de försörjningsstöd just nu, och det är det enda de är 
intresserade av just nu. Och det respekterar jag givetvis. Andra vill ha en annan typ av 
relation. Så att det beror jättemycket på klienten själv, vad den personligen vill ha ut. /…/ Att 
skapa en relation och inte få den att missuppfattas som en vänskapsrelation är svårt. För 
missuppfattar klienten relationen som en vänskapsrelation, och så kommer jag sen och ger ett 
avslag, så blir det väldigt förödande för den fortsatta relationen.  
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Så det är något som är en svårighet. Att skapa en relation och vara tydlig med att det är en 
professionell relation. Och det är något som jag ofta måste tänka på hela tiden att det finns en 
gräns för våran relation. Just för att jag har kontroll över pengarna. /…/ Vad som ger 
möjligheten att skapa en relation är, att här har jag relativt, mycket tid för klienterna. När jag 
jobbade i XXX och hade dubbelt så mycket ärenden som jag har nu så fanns inte den 
möjligheten. Så att tiden har en avgörande betydelse för vilken relation man kan skapa.” 
 
Socialsekreterare 3 - Eva 
I - Vilken betydelse har relationen i arbetet med klienten?  
 
IP - Jag tror att relationen är jätteviktig för att komma någonstans och relation behöver inte 
heller innebära att man är sams och överens om allting utan det mer att de ser att jag hör vad 
de säger. För att jag tror att klienterna förväntar sig inte att jag ska hålla med dem om allt, 
de förväntar sig inte heller att de ska få allt de ber om. Men de förväntar sig att jag i alla fall 
ska lyssna på deras historia.  
 
I- Vilka faktiska möjligheter eller hinder finns för att skapa en relation? 
 
IP - För att skapa den relationen, på något vis, så jag måste ha förmågan att sätta mig in i 
klientens situation. För om jag inte kan förstå varför klienten beter sig så knäppt eller vad det 
handlar om så, hur ska jag då hjälpa till att förändra det? Sen finns det ju vissa saker som 
man aldrig kan förstå, men man kan ändå förstå hur det är att vara upprörd, hur det är att 
vara rädd. Jag kan aldrig förstå hur det är att sitta i fängelse i Iran och vara torterad men jag 
kan för den skull förstå att man kan vara fruktansvärt rädd för svenska myndigheter. För en 
myndighet är en myndighet oavsett land och så vidare. För att kunna skapa relation så måste 
jag på något vis kunna ha någon form av empati och tro på, för det tror jag är viktigt, empati 
och också att förmedla att man tror på människor. /…/ Om ärenden ökar väldigt men 
personalen är densamma då måste vi sänka kvalitén i vårt arbete. Frågan är hur det går då? 
Det är väldigt svårt att sänka kvalitén men man hittar väl något sätt med det också.  
 
Chefen - Marianne 
I - Vilken betydelse har relationen i arbetet med klienten?  
 
IP - Klientrelationen har en jättestor betydelse, väldigt stor betydelse. Jag tycker för det 
första är det bemötandet som har en väldigt stor betydelse, hur du som klient blir bemött här 
och tilltalad och lyssnad till, det är fruktansvärt viktigt. Och vissa personer, och det förstår 
man ju, de är sura, de är arga för någonting när de kommer hit eller de är besvikna för ett 
beslut som de har fått eller någonting annat men det är ju alltid jätteviktigt med mötet, med 
bemötandet. /…/ Om klienten har förtroende för dig, då går jobbet bra. Vi är bara halvvägs 
på vägen mot egen försörjning, men det finns ett förtroende.  
 
I- Kan det finnas några yttre hinder för relationen?  
 
IP - Yttre hinder för relationen är ju ändå tidspress alltså, att man inte har den möjligheten, 
på grund av tidspress. Man skulle kunna göra mera ändå om man hade möjlighet att träffa 
klienterna oftare, till exempel. Om det skulle fungera så, då tror jag också att försörjningen 
skulle komma fortare, den egna försörjningen. 
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Görel Fred, utbildare 
I - Vilken betydelse har relationen i arbetet med klienten?  
 
IP - Vårt jobb är relationsarbete. Vi är socialarbetare och det finns en vits med att 
socialarbetare ska finnas inom försörjningsstöd.  
 
I - Hur tänker du? 
 
IP - Eftersom människor själva är en helhet, en människa är inte en del sina ekonomiska 
bekymmer, en del sitt föräldraskap och en del jobbproblem, utan en människa är en helhet. Så 
därför när jag kommer till dig, när du ska möta mig, om du nu inte är en kassapparat, så 
måste du vara bra på att bemöta min helhet, du måste vara bra på att se mig som människa. 
Sen kan du kalla det för vad tusan som helst, även om du är en utredare så att säga. Man 
försöker att det ska vara utredning, och så ska det vara behandling, men det går inte att ha 
utredning utan att vara mänsklig, och utan att du möter, att du ser denna person. Det finns 
ingen värld där du kan ta bort det så fort du har ett möte med en annan människa.  
 
I - Hur skulle du vilja beskriva socialsekreterarna faktiska möjligheter att skapa relationer? 
 
IP – Har du 92 ärenden så har du. /…/ Alltså det brukar jag ju prata med folk om när de 
pratar för mycket om tid och så här. Jag tänker vad man alltid kan utveckla och vad man 
alltid kan ta någon slags tid till är att förbättra vårt möte.  
 
7.6 Sammanfattning tema 2  
Gunilla menar att hon måste skapa en relation med varje klient för att kunna åstadkomma ett 
bra arbete tillsammans med klienten. De hinder hon kan se för att skapa en relation med 
klienten handlar dels om hennes egna föreställningar och tidigare erfarenheter och dels om 
tidsbrist. Hennes inställning är att om hon inte lyckas skapa en relation med klienten så ska en 
kollega ta över.  
 
Lena menar att klientrelationen har en jättestor betydelse för att göra ett bra arbete men hon 
menar att klienten själv avgör relationens innehåll. Lena menar också att det är viktigt att 
klienten förstår att det är frågan om en professionell relation. Det faktum att hon har 
kontrollen över pengarna och att det sätter en gräns för relationen. Tiden har en avgörande 
betydelse för vilken relation man kan skapa.  
 
Eva menar att relationen är jätteviktigt för överhuvudtaget komma någon vart, det behöver 
dock inte betyda att man är sams om allt. För att kunna skapa en relation så krävs det empati 
för klienten, att man kan förmedla att man tror på människor. Eva menar också att det finns en 
koppling mellan ärendemängd och kvalitén i klientarbetet.  
 
Marianne anser att klientrelationen har jättestor betydelse i arbetet med klienterna. 
Bemötande, förtroende och hur man blir tilltalad och lyssnad ökar möjligheterna att nå målet 
om klientens självförsörjning. Marianne ser tidspressen som ett hinder för att skapa en 
relation. Försörjningen skulle komma fortare om socialsekreterarna hade möjlighet att träffa 
klienterna oftare.  
 
Görel Fred menar att socialarbetarens arbete är ett relationsarbete och socialarbetaren måste 
vara bra på att bemöta klientens helhet och vara bra på att se klienten som människa. 
Utredning och behandling går hand i hand. 
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7.7 Tema 3: Olika faktorers betydelse för bedömningar och beslut   
Under intervjun ställde vi frågor om olika faktorers betydelse för socialsekreterarens 
bedömningar och beslut. Vi frågade också specifikt om lagar och riktlinjer upplevs som ett 
möjlighet eller hinder i socialsekreterarens arbete. Nedan redovisas samtliga intervjupersoners 
svar. Därefter kommer en meningskoncentrerande sammanfattning.    
 
Socialsekreterare 1 - Gunilla 
I - Vilken betydelse har lagar, riktlinjer, attityder i samhället, arbetsplatsens kultur och egna 
tankar för socialsekreterarens bedömningar och beslut? 
 
IP - Allting har betydelse för mitt beslut, precis allt vad du räknade upp. Jag ser lagstiftning, 
riktlinjer, allmänna råd och anvisningar, och jag förmodar att ni även tänker på domar, som 
en ram i mitt arbete, det måste finnas på grund av klientens rättigheter och rättskydd också. 
Och inom den ramen, där kommer jag in som ett verktyg. Mötet är min möjlighet att skapa 
relationer och samtala med klienten. /…/ Jag kan inte gå utanför de här ramarna. Det kan jag 
inte göra, och det tycker inte jag är fel heller. Men jag kan åstadkomma också väldigt mycket 
inom ramarna och klienterna tycker oftast inte att det är fel med ramar. /…/ Om klienterna är 
nöjda med beslutet och överklagar så är det en hjälp för oss i vårt arbete för ibland är det så 
med Stockholms stads riktlinjer att vissa delar behöver man ändra på och då är domarna en 
hjälp för oss i vårt arbete/…/…jag har personligen stort handlingsutrymme, och jag tycker att 
man på den här arbetsplatsen har det. Men kommuner och även stadsdelar kan minska ner 
det här utrymmet beroende på hur man skriver sina riktlinjer, beroende på hur man skriver 
sina delegationer, på arbetsplatstänket, på cheferna, vilket utrymme cheferna ger. Det kan bli 
väldigt trångt men så är det inte här. Det finns ramar, absolut, som jag har all respekt för. 
Om jag inte hade respekt för socialtjänstlagen så skulle inte jag jobba här. Men, det här inre 
utrymmet, jag kan göra mycket bra jobb med det. Men om ramarna blir för smala, alltså, då 
skulle jag nog inte jobba kvar. Om man började använda vissa modeller inom socialtjänsten 
som säger hur man ska jobba eller där man kanske inte kan använda sig av sin erfarenhet, 
utbildning eller kommunikationen med klienten, att allt blir riktat mot någon modell. Då finns 
det inget handlingsutrymme längre. Men så är det inte här.   
 
I – Uppfattar du lagen och riktlinjerna som möjligheter eller hinder? 
 
IP - Man ska fundera på lagstiftningen, vad säger lagstiftningen. Jag tycker man kan jämföra 
bakåt i tiden, hur har socialtjänstens lagstiftning sett ut från fattigdomstiden till dagens 
Sverige. Och veta vad, och reflektera över vad tycker jag om att hantera fattigdom. Vad anser 
jag om vad socialtjänstlagen säger idag? Jag har funderat mycket kring det och jag 
accepterar den, jag tycker om portalparagrafen och så. Och tycker att med den lagstiftning vi 
har idag så kan jag göra gott arbete tillsammans med mina klienter. Och riktlinjerna, ibland 
tycker jag att det är vissa saker som inte är OK, men hela tiden så förändras riktlinjer. Man 
har ju, alltså man tittar ju på samhället i stort, det förändras, och då ändras riktlinjerna och 
vi har möjlighet att överklaga och rätta oss efter de domar och sådant som finns. Så jag skulle 
vilja påstå att myndighetsutövning utan en lagstiftning, nej den är inte möjlig. Så jag tycker 
den är ett stöd. 
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Socialsekreterare 2 - Lena 
I - Vilken betydelse har lagar, riktlinjer, attityder i samhället, arbetsplatsens kultur och egna 
tankar för socialsekreterarens bedömningar och beslut? 
 
IP - Eftersom jag har jobbat på två olika ställen så kan jag se att arbetsplatsens, ska man 
säga miljö, eller arbetsplatsens tänk har en jättestor betydelse för vilka bedömningar man 
gör, hur hård man är, så det har väldigt stor betydelse. Sen också givetvis vad jag själv 
tänker är rimligt, och vad jag själv tycker man ska göra, och borde göra, det är klart att det 
spelar in jättemycket. Sen är det också väldigt tydligt, tycker jag, hur det ser ut i samhället. 
Blir det tuffare i samhället, och nu tänker jag mycket på sådana extraansökningar till 
exempel barnfamiljer som vill åka på en liten semester på sommaren, ska de få det eller ska 
de inte få det. Finns det mycket pengar i samhället så få de det, finns det lite pengar så får de 
det inte. Så det ekonomiska läget för vad man beviljar och inte beviljar är, trots att det inte 
ska vara det, ganska så betydelsefullt. Vi ska egentligen inte bry oss om den aspekten utan vi 
ska bara bry oss om behovet, om behov föreligger eller inte. Men ska man frångå de riktlinjer 
som finns så är det av stor betydelse hur det ekonomiska läget i samhället ser ut. Är det bra 
ekonomiskt läge så är det mycket lättare att frångå riktlinjerna och bevilja över norm, för 
olika saker. Men lagar och riktlinjer, givetvis, de ligger alltid i grunden för besluten men sen 
finns det också utrymme för att göra individuella bedömningar. Och det tycker jag görs också 
ganska ofta. Jag känner att har man en diskussion med närmaste chef och kanske också med 
kollegorna, och har en god motivering varför man vill göra avsteg åt ett gynnsamt håll för 
klienten, så får man göra det på den här arbetsplatsen.  
 
I - Vilket utrymme tycker du att du har för att skapa individuellt anpassade insatser för den 
enskilde klienten? 
 
IP - Att skapa något helt eget har jag givetvis inga som helst möjligheter till. Men att använda 
de aktörer som finns och göra upp olika planeringar, där har jag stort utrymme.  
 
I – Uppfattar du lagen och riktlinjerna som möjligheter eller hinder? 
 
IP - För det mesta uppfattar jag riktlinjerna som ett stöd för att få vägledning, för vad som, 
just det här med hur samhällets klimat påverkar vad man ska bevilja eller inte. När det 
kommer till sådana saker så är riktlinjerna ett väldigt stort stöd för vad som officiellt anses 
vara rimligt. /…/ Jag uppfattar privat att en del har tanken om att vi är någon form av 
sociomater som bara betalar ut pengar. /…/ Jag tycker väl att riktlinjerna mer är ett stöd än 
ett hinder. Sen kanske jag inte tycker exakt likadant som riktlinjerna alltid, utan jag tycker att 
varför ska inte det här beviljas, efter mina personliga åsikter. 
 
Socialsekreterare 3 - Eva 
I - Vilken betydelse har lagar, riktlinjer, attityder i samhället, arbetsplatsens kultur och egna 
tankar för socialsekreterarens bedömningar och beslut? 
 
IP - Lagen och riktlinjerna har ju helt klart betydelse för mina bedömningar och beslut och 
påverkar på så vis att jag ska hålla mig till dem. Och lagen den håller vi oss till, nu är ju den 
fortfarande som en ramlag så den är ju rätt lätt att hålla sig till. Riktlinjerna, det är 
jätteviktigt att jag kan riktlinjerna så att jag vet när jag gör något enligt riktlinjerna och 
lagen och när jag gör avsteg från dem. För att man har ju alltid möjlighet att göra avsteg 
men så långt som möjligt försöker man ju ändå att man ska följa stadens riktlinjer.  
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Jag är nog ganska överens med det mesta i riktlinjerna, det påverkar mig för det är ju det jag 
ska jobba efter. Jag tycker nog att de är skapligt schyssta, det är rättvist. Det är en och annan 
grej som jag tycker är fel men där kommer min möjlighet att göra avsteg in. /…/ Så att jag 
tror nog att stadens riktlinjer är ganska bra och lätthanterliga. Sen finns det alltid saker som 
kan göras bättre och saker de har missat men de är det ju vår uppgift att förmedla det in till 
dem som skriver riktlinjerna. Vi har ju också ett ansvar för hur riktlinjerna ser ut.  
 
I - Hur påverkar omgivningens attityder ert arbete? 
 
IP - Omgivningens attityder tycker inte jag påverkar så väldigt mycket, det är länge sedan nu 
det har varit några skriverier, det är mest när det är skriverier i tidningarna som det pratas 
också inom arbetsplatsen. Men då pratas det ju mer om det här då, hur svårt det är att 
förmedla en rätt bild av vad en socialtjänst gör för någonting. Det är svårt att, eftersom vi 
har sekretess, så även om klienten säger att du får säga vad du vill, så är vi medvetna om att 
klienten förstår inte vad de egentligen ger sig in på om vi skulle börja vika ur deras liv. Men 
jag tycker inte att det påverkar i övrigt vad folk tycker och vad vi gör. Det som kan påverka 
kanske, det är om det uppstår, det blir i så fall en positiv påverkan, det här att vi måste, när 
det blir såna här skriverier och allt sådant här så kan man bli lite mer medveten om vikten av 
dokumentera, vikten av att man uttrycker sig korrekt i sina handlingar och det här. 
 
Chefen - Marianne 
I - Vilken betydelse har lagar, riktlinjer, attityder i samhället, arbetsplatsens kultur och egna 
tankar för socialsekreterarens bedömningar och beslut? Upplevs lagar och riktlinjer som 
möjligheter eller hinder? 
 
IP - Alltså det finns ju lagar och riktlinjer och det är de som är skelettet, de är ramarna och 
de måste man ju följa och kolla upp och ha färska i minnet eller slå upp när det behövs i olika 
sammanhang Så det tycker jag enbart är väldigt viktigt, jag skulle vilja säga att det har en 
stor betydelse. Sen så måste vi ändå ha de individuella bedömningarna och också ha 
möjlighet till det. Det är ju ändå under lagens ramar hela tiden man måste jobba och de 
riktlinjer som vi har och den delegationen vi har som är hela tiden med i bilden. Själv tycker 
jag det är viktigt, fruktansvärt viktigt, annars skulle det bli kaos om vi inte hade de här, 
godtyckligt skulle det bli. Nä, jag tycker det är bra och de är mer som stöd. /…/…ibland när 
det är omöjliga framställningar då är de också ett stöd för att man kan faktiskt luta sig mot 
lagen och säga det är omöjligt. Det är ett avslag. /…/ Klienten har rätt att få svar och beslut 
på alla sina frågor och har rätt att överklaga. Det tycker jag är väldigt viktigt för 
rättssäkerheten.  
 
I - Finns det tillfällen där de kan utgöra ett hinder? 
 
IP - Jag kan nog tänka i något fall att lagen och riktlinjerna kan vara ett hinder också, måste 
jag säga, det tror jag säkert. Om man brinner för någonting och så är det lite hinder här, nu 
går inte det här, det känns helt omöjligt. Då är det ett hinder alltså.  
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I - Men samhällets attityder och arbetsplatsens tänk, och den kultur som råder här, vilket 
utrymme har de i socialsekreterarens bedömningar och beslut? 
 
IP - Men det är klart att det är lite olika kultur, det finns möjligheter till lite olika kultur i 
olika socialkontor om vi säger så. Jag har ju också erfarenhet från ett annat ställe som jag 
jobbat på och jag tycker att det är lite annan kultur här, det måste jag säga, så det har 
betydelse. /…/ Jag tycker att man ser lite mera på människan här, på den enskilda familjen, 
inte bara ta det mekaniskt enligt reglerna utan man ser mer ändå människan, familjen i vår 
bedömning. För det finns olika modeller som man kan jobba med inom försörjningsstöd, till 
exempel ”Uppsalamodellen” eller något sånt. Det är sånt som finns men så jobbar vi inte 
här, så attityder har att göra med det här att göra. /…/ Det är en väldigt stor ekonomisk 
medvetenhet hos de enskilda socialsekreterarna och det diskuteras hela tiden. 
 
Görel Fred, utbildare  
I - Vilken betydelse har lagar, riktlinjer, attityder i samhället, arbetsplatsens kultur och egna 
tankar för socialsekreterarens bedömningar och beslut? 
 
IP - Jo, regelverket påverkar ju mycket, det är klart det gör, jag förstår ju att det är dubbelt, 
att det är klart att det finns med. Det är ju inte behandlingsjobb på det sättet, att jobba med 
myndighetsutövning, det är ju inte det. Det finns med men alltså jag är ju passionerat 
intresserad av hur man skapar relationer ändå, i det.  
 
I - Hur då? 
 
IP - Man har alltid handlingsutrymme att skapa goda relationer. /…/…mötet kan man ofta bli 
bättre i, så jag håller med om att handlingsutrymmet är stort men jag tänker att man har 
större än man tror. Alltså definierar du ditt jobb som att det är att räkna ut om klienten ligger 
över eller under norm, då är det ju inte så stort handlingsutrymme. Men definierar du ditt 
jobb som vad jag ska göra för att hjälpa dig att bli självförsörjande med de metoder som jag 
tycker passar in, då blir det större. /…/ Jag tycker ju att handlingsutrymmet är stort, ja. Jag 
tror ju så väldigt mycket på samtal, alltså jag tror på att föra samtal där man tar reda på vad 
folk vill ha, på riktigt alltså.  
 
I – Hur uppfattar du att socialsekreterarna upplever lagarna och riktlinjerna? Stöd eller 
hinder?   
 
IP - Regelverket är nog både ett hinder och ett stöd. Det kan finnas människor som känner att 
jag hinner inte med relationskapandet för att jag har det här att göra, jag måste fram med det 
här, fast jag tänker att det är ett bakvänt sätt att tänka. Vi måste alltid skapa relationer för 
annars lyssnar inte folk på dig. Så att jag tror att det här med regler kan bli en intäkt för att 
man inte skulle kunna ha relationer, men det måste man. 
 
7.8 Sammanfattning av tema 3   
Gunilla ser att lagarstiftning, riktlinjer, allmänna råd och domar utgör en ram för hennes 
arbete och har betydelse för de beslut som hon fattar. Inom den ramen kan hon åstadkomma 
väldigt mycket i sin relation med klienten. Hon tycker att hon har ett stort handlingsutrymme. 
Handlingsutrymmet kan dock förändras beroende på hur riktlinjerna formuleras och beroende 
på vilket utrymme cheferna ger. Gunilla ser lagen och riktlinjerna som ett stöd i sitt arbete.  
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Lena menar att arbetsplatsens tänk och det egna förhållningssätt och åsikter har stor betydelse 
för hennes bedömningar och beslut, hur hård man är. Samhällsklimatet har stor betydelse för 
hennes utrymme att göra avsteg från normen och riktlinjerna. Lagen och riktlinjerna ligger i 
grunden för besluten men det finns ett utrymme för att göra egna individuella bedömningar, 
vilket görs ganska ofta. Lena ser riktlinjerna mer som ett stöd än ett hinder i sitt arbete.  
 
Eva menar att lagen och riktlinjerna helt klart har betydelse för hennes bedömningar och 
beslut. Hon menar att det är viktigt att ha kunskap om riktlinjerna och menar att 
socialsekreterarna har ett ansvar för innehållet i riktlinjerna. Eva menar att det är lätt att hålla 
sig till lagen, eftersom att lagen är en ramlag, och riktlinjerna eftersom hon anser att de är 
rättvisa. Hon menar också att det finns ett stort utrymme för henne att göra avsteg från 
riktlinjerna. Omgivningens attityder menar hon kan påverka socialtjänsten positivt snarare än 
negativt eftersom den ökar medvetenheten om korrekt dokumentation.  
 
Marianne menar att lagarna och riktlinjerna utgör en ram för socialsekreterarns arbete, de har 
stor betydelse och det är viktigt att socialsekreterarna att uppdaterad med dessa. Det är dock 
viktigt att socialsekreterarna kan göra individuella bedömningar. Kulturen på socialkontoret 
har en betydelse för vilka bedömningar och beslut som tas. Marianne ser att lagen och 
riktlinjerna främst som ett stöd men medger att det finns situationer då de kan uppfattas som 
ett hinder.  
 
Görel Fred menar att regelverket påverkar socialsekreterarens bedömningar och beslut 
mycket och de kan ses både som ett stöd och ett hinder. Hon menar att socialsekreterarens 
handlingsutrymme är direkt kopplat till hur man definierar sitt uppdrag. Socialsekreteraren 
har ett stort handlingsutrymme, framför allt när det gäller att skapa relationer. Regelverket kan 
ibland ses som en intäkt för att inte skapa relationer.  
 
7.9Tema 4: Arbetsplatsens organisation och kultur  
Under det avslutande temat redovisar vi vad intervjupersonerna svarade på frågor om vilken 
betydelse arbetsplatsens organisation och kultur har för socialsekreterarens arbete. Frågan om 
chefens betydelse ställdes också. Under några av intervjuerna kom tankar upp om kollegors 
syn på statusen på socialsekreterarnas arbete med försörjningsstöd upp. Vi ställde också 
frågor om vilka möjligheter socialsekreterarens har att reflektera kring sitt arbete och 
vidareutbilda sig. Nedan redovisas samtliga intervjupersoners svar. Därefter kommer en 
meningskoncentrerande sammanfattning.    
 
Socialsekreterare 1 - Gunilla  
I - Vilken betydelse har arbetsplatsens organisation och kultur för socialsekreterarens 
klientarbete? 
 
IP- Den är som ett stöd. Till exempel bara det här att vi har, för att får ner det på marken, att 
vi har en mottagningsgrupp dit våra klienter kommer till först, det tycker jag att det är en 
jättestor fördel. Att det finns människor i en mottagningsgrupp som är erfarna, som vet hur 
viktigt det är med det här första mötet med socialtjänsten, ofta är det trasiga människor som 
kommer till oss, att bemötandet blir bra med respekt. Att det alltid finns någon som är 
tillgänglig för det här första besöket. Vår vardag skulle bli kaos om vi skulle ha det här första 
mötet också, utan vi slipper den arbetsuppgiften så att säga.  
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Och människor hänvisas på en gång till rätt instans och vi slipper en massa onödiga nybesök 
som kanske ska ha en tid hos läkaren istället, eller inte ens bor i stadsdelen, så allt det där 
jobbet gör mottagningsgruppen. Och bara att man organiserar och har en mottagningsgrupp 
påverkar mitt vardagsarbete till det bättre.  
 
I - Kan du se några fördelar respektive nackdelar med den typen av specialisering? 
 
IP - Ja, det finns för och nackdelar med alla organisationer. Fördelen med en profilering är 
det att vi blir väldigt duktiga på att bygga samverkan, vi med alla SFI-skolor, eller allt som 
har med studier att göra…/…/ Så att när det gäller samverkan så blir vi bra, riktigt bra, och 
duktiga för att det är så smalt. Och nackdelen är att det inte är brett. Att det kanske kan bli, 
att våra glasögon blir, lite så här, vi skulle behöva liksom lyfta av, och ta på varandras 
glasögon, och få helhetsperspektivet.  
 
I - Vilken betydelse har chefens, arbetskamraternas och arbetsklimatets betydelse för 
klientmötet?  
 
IP - Arbetsklimatet är ju jätteviktigt. För att om inte jag är nöjd, om jag går och är förbannad 
på min chef, om inte jag har bra kontakt med mina arbetskamrater, att det är mycket som 
ligger i luften, det påverkar mitt möte med klienten. Absolut. Så att därför är arbetsmiljön på 
arbetsplatsen jätteviktig. Att man tittar på den, jobbar på den. Att även den blir bra. Det är ju 
därför man har handledning. Allting påverkar varandra. /…/ Jag har turen att jobba i en 
arbetsgrupp där vi allihopa är nöjda med chefen. Hon har en förmåga att lyssna på oss. När 
vi ber henne att hon ska vara delaktig i klientarbetet så är hon alltid det när hon har den 
tiden.  
 
Socialsekreterare 2 - Lena 
I - Vilken betydelse har arbetsplatsens organisation och kultur för socialsekreterarens 
klientarbete? 
 
IP - Jag som kommer från en ganska rörig organisation innan ser ju att man blir mycket 
lugnare i sin yrkesroll när det är ordnat i organisationen. När det är tydligt vem som är chef, 
vilken chef som gör vad och sådana saker. Vi har ju haft en del omorganisationer på gång 
här, hur vi ska dela upp oss inom ekonomiskt bistånd och vilka typer av ärenden olika 
grupper ska ha. Då har det genast blivit mycket mera oroligt och mycket energi går ju åt att 
fundera kring det. Så att en bra och stabil organisation tycker jag är väldigt viktigt för hur 
man själv upplever sin egen arbetsbelastning.  
 
I – Organisationen här i huset har vi förstått präglas av en relativt hög grad av specialisering. 
Kan du se några problem med den organisationen? 
 
IP – Ja, jag säger ju att, inom ekonomiskt bistånd i alla fall, så är ju den här profileringen 
som vi kallar det för lite lätt märklig, för att vi har ju delat upp det på en mottagningsgrupp, 
och det tycker jag är helt rimligt att en mottagningsgrupp ska finnas som gör första 
bedömningen. Och sen finns det ju en arbetsmarknadsgrupp som tar hand om arbetssökande, 
en rehabgrupp och en SFI-grupp som tar hand om studerande, alltså den grupp som jag 
tillhör då. Det är ju bara det att ärendena är ju inte renodlade, så att jag har ju allting. /…/ 
Men nu har vi riktat in vår kunskap så mycket så jag känner att de klienter som inte passar i 
den här gruppen egentligen blir lidande på grund av den här specialiseringen.  
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För att jag inte vet vad som finns. /…/ Jag ser också kontinuiteten som något väldigt viktigt. 
Att bara för att man slutar studera så ska man inte behöva byta handläggare helt plötsligt och 
behöva arbeta upp en ny relation med en person. Jag har märkt att kan man prata med någon 
om sina pengar så kan man prata om väldigt mycket annat också.  
 
I - Vilken betydelse har chefens, arbetskamraternas och arbetsklimatets påverkan på  
klientmötet?  
 
IP - Är det ett hårt klimat i arbetsgruppen så tror jag också att klientmötet blir lite hårdare. 
Särskilt om man är ny. Som när jag kom till min första arbetsplats, där var det hårdare 
klimat, än vad det är här. /…/ Jobbar man i en organisation där man hela tiden måste leta 
efter chefernas dolda syften med saker och ting så blir det också i klientarbetet att man 
arbetar efter klienternas dolda syften på något sätt. /…/ Vår chef ser till arbetsgruppens 
bästa. Om man har någonting så kan man gå in till henne och hon lyssnar.  
 
Socialsekreterare 3 - Eva 
I - Vilken betydelse har arbetsplatsens organisation och kultur för socialsekreterarens 
klientarbete? 
 
IP - Profileringen får ju, beroende på hur profileringen är, betydelse för hur man, dels 
samarbetet inom byrån, men också hur mycket man är med och ser i ärenden. Och då tänker 
jag då att vi är en SFI-grupp, och andra studier, och då kommer i det här området med så 
mycket invandrare, de kommer de flesta nya ärenden, de kommer, många kommer till oss, vi 
har 100 ärenden mer än arbetsmarknadsgruppen. Och den när de väl har läst klart sina 
studier så behålls ju ärendet här, man skiftar inte så att det är profilering men samtidigt inte. 
/…/ Den här helhetsskålen väger så oerhört mycket tyngre än den här specialistskålen, tycker 
jag. /…/ Antingen ska man ha profilering och då måste man remittera ärenden till varandra, 
annars så blir det så ojämnt, det här med ärendeantal och så. Eller också så upphör man med 
profileringen och de ärenden som kommer in fördelas jämnt då. Jag tror mer på det här att 
man fördelar ärendena jämt och jag har ärendet tills det avskrivs för då är det mer 
kontinuitet. Det tror jag gagnar klienten mer.   
 
I – Hur skulle du vilja beskriva chefens, arbetskamraternas och arbetsklimatets påverkan på  
klientmötet?  
 
IP - Jag tror att arbetsklimatet påverkar ganska mycket. Jag kan tänka mig att här, kanske 
man inte upplever eller tänker på att det påverkar, men om man vore en arbetsgrupp där 
man, till exempel på rasterna raljerade ganska mycket över klienterna och hade en negativ 
syn och så. Det är klart att då skulle det också påverka klientmötet, då handlar det om lite 
grand om hur man ser på klienter. /…/ Chefen uppmuntrar till att vi ska reflektera med 
varandra och sen är hennes dörr också öppen. /…/ Jag kan liksom inte sitta och jäsa på mina 
erfarenheter och kunskaper utan jag måste dela med mig.”  
 
Chefen - Marianne 
I – Vilken betydelse har er organisation, jag tänker bland annat på er profilering, för 
socialsekreterarens arbete? Fördelar och nackdelar? 
 
IP - Alltså, fördelarna med funktionsindelningen är ju, det är ju i alla fall en, att man ska bli 
lite mera proffs på sitt eget område, som vi ska kunna, naturligtvis lite mera i de här SFI-
frågorna, utbildningsfrågorna och sådana saker. /…/ Det kräver ju gott samarbete.  
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Det är gott samarbete men det kan bli bättre. /…/ Jag kan se lite nackdelar och det är det som 
vi funderar på nu. För, jag har tyckt redan från början, att det ska vara en väg, från SFI ut till 
arbetsmarknaden, det ska vara en väg som ska leda till jobb alltså. Så det ska inte, liksom, 
alltså SFI ska inte vara en enstaka företeelse så här. Det ska leda till jobb och det ska vara 
samma socialsekreterare som jobbar ända fram. Därför har vi diskuterat lite granna att man 
ska ha den funktionen ihop, arbetsmarknad och SFI ska vara ihop.  
 
I - Hur skulle du beskriva arbetsklimatets betydelse för klientmötet? 
 
IP – Jag tror att det har en betydelse. 
 
I - På vilket sätt då? 
 
IP - Beroende på det klimatet som vi har här, beroende på vilket sätt vi pratar om klienter så 
påverkar det hur klienterna blir bemötta och hur de upplever det.  
 
Görel Fred, utbildare 
I – Kan man säga att den här specialiseringen inom socialtjänsten, som är ganska utbredd, att 
den motverkar helhetssynen på klienten och försvårar arbetet för socialsekreterarna inom 
försörjningsstöd?  
 
IP - Det kanske inte är specialiseringen som är bekymret. /…/ Jag tänker så här, om man tar 
en cirkel så här, en människa är en cirkel och så har den olika tårtbitar. Den har sina 
ekonomiska bekymmer, den super och den har problem med föräldraskapet och så där. Man 
skulle mycket väl kunna vara specialiserad på de här olika tårtbitarna men tänka, vi är en 
helhet så att säga. Det betyder att när jag jobbar inom försörjningsstöd och du jobbar här 
med barnutredningar, då behöver vi ju samarbeta på något vis, för vi har olika tårtbitar i 
helheten. Om organisationen har valt att se det så, så gör det inte så mycket att vi är 
specialiserade. För jag tänker okey klienten har valt att komma till mig, och har valt att ur 
den här tårtan, ur den här helheten, valt att visa mig den här tårtbiten. Problemet kommer ju 
när vi börjar säga att den här tårtbiten är mycket finare och mer värd och eftersom jag 
jobbar med den finare tårtbiten så är det inte så viktigt för mig vad du som jobbar med den 
där tårtbiten säger eller tycker. Alltså behöver jag inte ens informera dig om vad jag gör, 
eller så säger jag att mellan oss är det sträng sekretess eller du behöver inte ens vara med på 
det där mötet för det du jobbar med är bara pengar. 
 
I - Hur skulle du vilja beskriva chefens, arbetskamraternas och arbetsklimatets påverkan på  
klientmötet?  
 
IP - Jag tycker att soss ska stå för värdiga möten men det gör man inte alltid, där jag har mött 
mest vanmäktighet eller cynism är i de grupper där de är jättetaskigt vaggade av sin 
organisation. /…/ I värsta fall, om jag inte känner mig sedd och bekräftad av det kollegiala 
hägnet så slår jag nedåt. /…/ Det är viktigt med chefer som sponsrar både handläggning och 
relationsarbete. 
 
Under några samtal om chefens, arbetskamraternas och arbetsklimatets påverkan på 
klientmötet kom också frågan om organisationens bild av socialsekreterarrollen inom 
försörjningsstöd upp.  
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Socialsekreterare 2 - Lena 
I - Hur upplevs organisationens bild av socialsekreterarrollen inom försörjningsstöd? 
 
IP - Vad jag har förstått är att det anses vara finare på något sätt att jobba med barn och 
ungdomar än ekonomiskt bistånd. Jag vet när jag gick sista terminen på Socialhögskolan och 
berättade att jag fått jobb på en försörjningsstödsenhet så tyckte alla så synd om mig. 
/…/…det är fult på något sätt att arbeta med pengar. Fult och tråkigt. Och en okunskap om 
vad vi faktiskt gör, det tror jag det bottnar i. Att man tror att vi bara sitter och betalar ut 
pengar och ställer orimliga krav på människor.  
 
I – Kan du ge några exempel?  
 
 IP - Det kan vara sådana här saker att de ska ha nätverksmöten med de professionella i 
nätverket och så blir alla inbjudna förutom vi från ekonomiskt bistånd. Det är väldigt, väldigt 
vanligt. Det får man reda på senare, att de suttit och lagt upp en hel planering, och inte 
tillfrågat oss om vi vill vara med. Det tycker jag tyder på en brist på respekt för vårt arbete 
och vår relation med klienten. Så att den föreställningen upplever jag absolut finns hos barn 
och ungdom. /…/ Det räcker med att man tittar på hur lönerna ligger för att förstå att arbeta 
på ekonomiskt bistånd har lägre status än att jobba på andra enheter. /…/ Det känns att det 
är lägst ner i hierarkin. /…/ De flesta är ju besvikna och arga att det är så, och känner sig, 
tror jag i alla fall, respektlöst bemötta och också att man inte ser värdet med det arbete som 
vi gör. Så tror jag att de flesta upplever det. 
  
Socialsekreterare 3 - Eva 
I - Hur upplevs organisationens bild av socialsekreterarrollen inom försörjningsstöd? 
 
IP - Synen på ekonomisk handläggning tycker jag har blivit bättre, de sista åren och jag tror 
att vi har lite grand tvingat oss in där [inom IOF; vår anmärkning] på något vis. Och så tror 
jag att, jag vet inte om det har någon inverkan men om man ser löneförhandlingar bakåt så 
tror jag att ekonomin klampade ikapp de andra lite grand. Och att i löneförhandlingar så är 
det diskussioner alltid, det här att vem gör mest socialt arbete, och det bidrar ju också till 
uppfattningen om att alla gör vi ju socialt arbete. Jag tycker ändå att det har blivit bättre men 
visst, det är inte bara så där att slappna av och tycka nu, det kommer att lösa sig.  
 
Görel Fred, utbildare 
I - Hur upplevs organisationens bild av socialsekreterarrollen inom försörjningsstöd? 
 
IP - Det är min bestämda uppfattning efter att ha träffat 60 grupper runt om i Sverige, att det 
finns en hierarkisk ordning [inom IOF; vår anmärkning] att när man jobbar med 
försörjningsstöd så är det mindre fint./…/ Ja, jag tycker att folk tycker att det är svårt, men 
vad de tycker är svårast är ju att de vet att de gör ett, vad ska man säga, socialt arbete och 
blir inte, blir inte, sponsrade i det. Dels är de inte sponsrade av vår kår i det och jag tycker 
att det finns ett enormt förakt för folk som jobbar med försörjningsstöd eftersom man just tror 
att det lätt eftersom man tänker att det är inte att möta människor. 
 
Den sista frågan under detta tema handlar om vilka möjligheter socialsekreteraren har att 
reflektera över sitt arbete, vidareutbilda sig samt få stöd och handledning. Vi ställde också 
följdfrågor om vilken betydelse det kan ha för arbetet och för mötet med klienten och vilka 
eventuella hinder som finns.   
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Socialsekreterare 1 - Gunilla 
I – Vilken möjlighet har socialsekreteraren att reflektera över sitt arbete, vidareutbilda sig 
samt få stöd och handledning?   
 
IP - Ja, alltså numera tycker jag att det är så väldigt viktigt med reflektion när man arbetar 
med människor. Jag har möjlighet att reflektera och jag ser också till att jag har den 
möjligheten. Jag ser till att jag har möjlighet att prata med kollegor om det jag har, om jag 
till exempel haft ett besvärligt besök, tar upp i handledning, men alltså även egen reflektion. 
Det blir bättre kvalité på mötet med klienten om man reflekterar och vidareutbildar sig. /…/ I 
den här arbetsgruppen så finns det ett sådant tänk. /…/ Arbetsgivaren ser ju positivt på det 
här med vidareutbildning.  
 
Socialsekreterare 2 - Lena 
I – Vilken möjlighet har socialsekreteraren att reflektera över sitt arbete, vidareutbilda sig 
samt få stöd och handledning?   
 
IP - När det är stressigt så blir möjligheterna att reflektera förstås sämre, för då är man så 
uppe i allting så då hinner man bara göra det man ska göra. /…/ Sen, i alla fall jag, springer 
en hel del till mina kollegor och, vad tycker du och vad föreslår du att jag ska göra och så 
där. Sen har vi extern handledning en gång i månaden ungefär, så att då kan man också ta 
upp, om man har kört fast, att man tar upp med vår externa handledare, hur man skulle kunna 
gå vidare och hur det känns. /…/ Jag tror ju att det är bra för kvalitén på mitt arbete om jag 
vidareutbildar mig. /…/ Men det stora problemet är ju tiden. Skulle jag välja att vidareutbilda 
mig då skulle det ligga på mig att ordna den tiden själv vilket i sådant fall skulle betyda att 
jag får ha lägre krav på mitt arbete, att jag inte kan hinna göra allt det jag vill göra. Det 
handlar bara om att utsätta sig för den stressen som det innebär i sådant fall att vidareutbilda 
sig.  
 
Socialsekreterare 3 - Eva 
I – Vilken möjlighet har socialsekreteraren att reflektera över sitt arbete, vidareutbilda sig 
samt få stöd och handledning?   
 
IP - Jag tycker att jag har ganska stora möjligheter till reflektera. Dels så har vi handledning 
där vi kan ta upp ärenden om man så vill och sen har vi varandra, jag tycker att man går, 
ganska ofta, in till kollegor. /…/ Sen tycker jag också att jag har förmågan att liksom ställa 
mig utanför och titta på mitt eget möte också och kunna fundera över det och att kunna se att 
det blev så här för att jag gjorde så här eller såna här saker. /…/ Det väl också ett sätt att 
reflektera, att våga ta det lugnt, att inte ha så bråttom utan att våga fundera lite. /…/ Sen det 
här med att reflektera, dels är det upp till hur man är som person, om man vågar, för att 
reflektera ju lite att bjuda på sig själv och det kanske inte är alla som vågar. Sen är det ju 
också upp till om det finns utrymme i gruppen, att finns det möjlighet att gå in till någon eller 
om det är en sån mentalitet att dörrarna är stängda och så. Så jag tror att reflektera är 
väldigt viktigt för resultatet, för klientens skull men också för att hålla som människa i yrket.  
 
Chefen - Marianne 
I – Vilken möjlighet har socialsekreteraren att reflektera över sitt arbete, vidareutbilda sig 
samt få stöd och handledning?   
 
IP - Jag tycker ändå att här är det inte löpande band! Så att jag tycker att det finns 
möjligheter till reflektion och engagemang i ärenden.  
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Naturligtvis behöver man reflektera, det finns hur mycket som helst att göra, men alltså det 
finns också engagemang och det är jätteroligt att se som chef att folk är engagerade i sina 
ärenden. /…/ Men man kan inte alltid jobba med alla sina, det är ungefär 50-60 ärenden som 
var och en har, varje månad så intensivt. /…/ Jag tycker att det är ju alltid viktigt med 
vidareutbildning, det är väldigt viktigt. Och att man får ett vidare perspektiv på sitt arbete, 
ibland blir det vissa kurser och kortare utbildningar som vi går, och det är ett bekräftande 
också. Men jag tror att det är väldigt bra för människor att bli bekräftade på att det sättet 
som vi jobbar på är i rätt riktning. Det stärker arbetsgruppen. /…/ Sen finns det ju några som 
har gått 5-poängsutbildningar. Det har de kunnat göra under arbetstid men får ju ingen 
minskning av arbetslastningen då. Man får ta det utav egen tid.  
 
Görel Fred, utbildare  
I – Vilken möjlighet har socialsekreteraren att reflektera över sitt arbete, vidareutbilda sig 
samt få stöd och handledning?  
  
IP - Jag tycker inte man har tillräcklig tid att reflektera. /…/ Jag tror att reflektion och 
socialsekreterarens handlingsutrymme hänger ihop. Om jag inte har tid för reflektion och 
eftertanke så är det klart att jag inte får tag i mina tankar och idéer. Det blir bara jobbigt. 
Om man kämpar med att hålla näsan över vattenytan så blir det väldigt svårt att se att man 
kan simma på olika sätt, då tar det bara kraft.  Jag tror att när man nått vanmäktighetens 
gräns och inte har någon som helst förmåga att ta hand om sig själv, för det är det handlar 
om, då blir det inte bra. Man blir inte bra för sina klienter och man blir inte bra för sina barn 
utan man måsta fylla på för att bli bra i det här jobbet, alltså det är jag helt övertygad om. 
Alltså att jobba med sig själv i form av vidareutbildning, handledning och reflektion, det är 
att vara en bra klientarbetare. Det är inte så att om man jobbar mer så ger det mer, det 
kommer att ta, eftersom jag inte får någon förmåga att kliva tillbaka och fylla på. Då kommer 
allt att torna upp sig vilket jag tror beror på att man hamnar i ett totalt ekorrhjul av vanmakt. 
/…/ Men det har ju med att göra hur organisationen väljer att lägga sin utbildningsbudget. 
Det är inte helt ovanligt att familjegrupper får en tvåårig eller treårig utbildning och 
försörjningsstöd får 6 dagar. Det här har jag varit med om själv, därför att de ”behöver ju 
inte så mycket” och därför att de ” inte utför socialt arbete”, så är den gängse bilden från 
deras hägn. Det här ser jag som en fara för klienterna, att klienterna träffar människor som 
inte har det självförtroende som de borde ha.” 
 
7.10 Sammanfattning tema 4 
Gunilla menar att arbetsplatsens organisation är ett stöd. Framförallt att de har en 
mottagningsgrupp som gör en första bedömning av klientens behov. Fördelen med att ha en 
profilerad organisation är att man som socialsekreterare blir bra inom sitt område och kan 
samverka med andra aktörer inom samma område. Nackdelen är att man missar 
helhetsperspektivet. Arbetsklimatet är jätteviktigt och har en direkt påverkan på klientmötet. 
Handledningen är ett viktigt instrument för att upprätthålla ett bra arbetsklimat. Gunilla anser 
att reflektion och vidareutbildning är viktigt för att upprätthålla en god kvalité på 
klientrelationen och hon ser till ha den tid som behövs för reflektion. På arbetsplatsen finns ett 
tänk som uppmuntrar reflektion. Hon upplever också att arbetsgivaren ser positivt på 
vidareutbildning. Gunilla upplever också att chefen är tillgänglig och är lyhörd.  
 
Lena tycker att det är viktigt med en tydlig organisation eftersom det finns ett samband mellan 
organisation och hur man upplever sin arbetsbelastning. Röriga organisationer skapar oro 
bland de anställda. Profileringen inom ekonomiskt bistånd ser hon som märklig därför att 
ärendena inte är renodlad.  
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Klienter som inte passar in i de olika grupperna blir lidande på grund av profileringen. Hon 
tror också att ett hårt arbetsklimat resulterar i ett hårdare klientmöte. Lena upplever också att 
det finns en stor okunskap om vad man gör inom ekonomiskt vilket gör att deras arbete har en 
lägre status. Vidare menar hon att möjlighet att reflektera är kopplad till arbetsbelastningen. 
När det är stressigt minskar möjligheten att reflektera. Vidareutbildning är viktigt för kvalitén 
på klientarbetet. Men möjligheten till vidareutbildning är också kopplat till arbetsbelastningen 
eftersom det är hennes eget ansvar att se till att skapa utrymme för vidareutbildning. Chefen 
menar hon ser till arbetsgruppens bästa.  
 
Eva menar att profileringen är problematisk eftersom den inte är konsekvent då klienterna 
tenderar att bli kvar i sina ursprungsgrupper. Helhetskålen väger tyngre är specialistskålen. 
Helhetssyn och kontinuitet för klienten är viktigt. Eva menar att synen på ekonomisk 
handläggning har blivit bättre de senaste åren vilket beror på att de medvetet arbetat för det. 
Möjligheterna till reflektion och vidareutbildning är ganska stora. Reflektionen ser Eva som 
viktigt för både klientens skull och för att orka i yrket. Att reflektera är ett eget ansvar och 
handlar mycket om att våga utsätta sig för det och hon menar att chefen uppmuntrar dem till 
reflektion med varandra och hennes dörr är också öppen.  
 
Chefen Marianne ser både fördelar och nackdelar med profileringen inom ekonomiskt 
bistånd. Fördelen är att man blir proffs på sitt eget område och nackdelarna är att helhetssynen 
försvåras. Men profileringen förutsätter ett gott samarbete. Kontinuiteten för 
socialsekreterarna och klienterna är viktigt. Arbetsklimatet har en direkt påverkan på 
klientmötet. Möjligheterna för socialsekreterarna att reflektera är stora och hon ser det som 
väldigt viktigt men man måste kunna prioritera eftersom varje socialsekreterare har 50-60 
ärenden. Vidareutbildning är viktigt dels för att man får ett vidare perspektiv på sitt arbete och 
blir bekräftad i sitt arbete vilket stärker arbetsgruppen. Men vill man studera på en 
universitetsnivå få den enskilde socialsekreteraren själv skapa sig det utrymmet.  
 
Görel Fred menar att specialiseringen i sig inte utgör ett hinder för en helhetssyn i 
klientarbetet under förutsättning att samarbetet fungerar. Problemet ligger snarare i att 
organisationen och kollegiala hägnet värderar arbetet med ekonomiskt bistånd lägre än andra 
gruppers arbete inom socialtjänsten vilket försvårar samarbete och därmed helhetssyn. Görel 
menar att socialsekreterarna inte har tillräcklig tid att reflektera och att detta minskar 
handlingsutrymmet. När det gäller vidareutbildning så menar hon att socialsekreterarna inom 
försörjningsstöd får mindre möjligheter till utbildning än andra grupper vilket leder till sämre 
självförtroende bland socialsekreterarna vilket i sin tur innebär en fara för klientkontakterna. 
Görel menar att det är viktigt att chefen uppmuntrar både handläggning och relationsarbete. 
 
8. DEL - OCH HELHETSANALYS 
 
I detta kapitel redovisar vi vår tolkning av empirin utifrån hermeneutiska principer där syftet 
är att söka en djupare förståelse för, och mening med, intervjupersonernas berättelser (Kvale, 
1997). Först i kapitlet följer våra delanalyser som är strukturerade utifrån samma 
temaindelning som i resultatkapitlet. För att förtydliga kopplingen mellan intervjupersonernas 
berättelser och våra tolkningar utifrån valda teorier lyfter vi i delanalyserna in korta citat ur 
empirin. Därefter följer en helhetsanalys av empirin som kopplas till våra teorier, tidigare 
forskning och till de centrala begreppen.  
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8.1 Delanalys av tema 1: Socialsekreterarens uppgift  
Identiteten är enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet en förhandlingsfråga. Vi är olika 
människor i olika miljöer, sociala kontexter, och i olika relationer (Wetherell & Maybin, 
1998). Det innebär att socialarbetarens uppgift konstrueras av yrkesmässiga förväntningar i 
form av organiserade utsagor och uppfattningar och i sociala processer (Payne, 2002). Det 
betyder att socialsekreterarens uppgift i mötet med klienten påverkas av vilka formella 
förväntningar som den sociala kontexten, det vill säga socialtjänstens försörjningsstödsenhet, 
har på henne och de olika klientrelationer som hon befinner sig i.  
 
Detta framkommer också tydligt i samtliga intervjupersoners berättelser när de säger att det 
formella uppdraget handlar om att bedöma behovet av, och besluta om, försörjningsstöd och 
arbeta för att klienten ska bli självförsörjande men att uppdraget handlar också om att stödja 
den enskilda klientens i specifika behov och process. Lena beskriver det så här;  
 
”Uppdraget beror jättemycket på vad klienten befinner sig så att säga.” 
 
Detta citat visar också att klientens medverkan bidrar till det sociala arbetets konstruktion 
genom en reflexiv process (Payne, 2002). Samtidigt som klienten konstrueras av det formella 
uppdraget och den sociala kontexten så medverkar också klienten själv till att konstruera 
innehållet i uppdraget. Gunilla beskriver detta genom följande citat;  
 
” Vi skapar en relation för att så småningom hitta klientens resurser, hitta någon 
överenskommelse till hur man kommer ifrån den situationen att de behöver söka 
socialbidrag.”   
 
Av detta kan man förstå det som att konstruktionen av socialsekreterarens uppdrag i mötet 
med klienterna sker i ett samspel mellan den sociala kontexten, socialsekreteraren och 
klienten.  
 
Görel Fred lägger en ytterligare dimension till detta hela när hon vidgar den sociala kontexten 
till en samhällelig nivå och formulerar socialsekreterarens uppdrag som att också vara den 
som står för samhällsmoralen. Eva för ett liknande resonemang när hon beskriver sitt uppdrag 
som att ibland vara den som uppfostrar, vilket framkommer i följande citat;  
 
”Ja, det är väl att motivera, stötta, vägleda, ibland uppfostra. Så jag är väl i mycket en 
klienternas bollplank, fast sen kanske de inte vill se det som det för ibland är det ju jag som 
bestämmer att vi ska bolla, men att jag ska ju visa vägen, på något vis.”  
 
Vad Görel Fred och Eva ger uttryck för är att socialsekreteraren också har ett uppdrag att 
upprätthålla sociala konventioner genom uppfostran. Sociala konventioner grundar sig på våra 
gemensamma antaganden om vår omvärld och som kommit till genom sociala processer. 
Konventionerna institutionaliseras när många människor är överens om hur man ska tolka 
samhällets olika aspekter (Hutchison, 1999; Payne, 2002). Ett exempel på en social 
konvention är normen om att vara självförsörjande.  
 
Chefen Marianne som beskriver socialsekreterarens uppgift som att se till klientens hela 
situation och för att denna helhetssyn ska vara möjlig menar hon att ett samarbete med de 
andra enheterna inom individ och familjeomsorg, när behövs, måste komma till stånd.  
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Eftersom chefen är den enda som tar upp nödvändigheten av att samarbeta inom individ och 
familjeomsorg för att kunna nå en helhetssyn skulle man kunna tolka det som att detta är ett 
uttryck för hennes rollposition. I hennes chefsposition fungerar hon som en slags observatör i 
förhållande till klientarbetet och där det förmodligen ligger i hennes uppdrag att ha en viss 
överblick och ett större perspektiv på hela verksamheten.    
 
Varje position är enligt rollteorin förknippad med en roll som utgör en uppsättning 
förväntningar eller beteenden som i sin tur hör ihop med olika sociala strukturer. Roller måste 
ses i sammanhang med relationer eftersom det bara går att definiera roller utifrån relationer 
(Payne, 2002). Samtliga intervjupersoner beskriver att socialsekreterarrollen i sig innehåller 
två olika roller, dels en myndighetsutövande roll och dels en mer hjälpande och stödjande roll. 
Görel Fred formulerar det på följande sätt; 
 
”Vår utbildning handlar om det bland annat, om hur man ska få ihop den dubbla rollen som 
hjälpare och myndighetsperson. Där tänker jag att man inte kan skippa någonting, vi måste 
ha båda.” 
 
Alla intervjupersoner är överens om att denna dubbelhet i socialsekreterarrollen måste finnas 
men det finns en lite varierad uppfattning om hur man upplever och hanterar den. Chefen 
Marianne menar att dubbelheten i socialsekreterarrollen innebär ett dilemma och att 
hanteringen av dubbelheten är det som är själva konsten i jobbet. Vad chefen Marianne ger 
utryck för att här finns det en möjlighet till konflikt, en så kallad rollkonflikt, vilket innebär 
att olika rollförväntningar inte överensstämmer med varandra (Payne, 2002). Chefen 
Marianne uttrycker det med; 
 
”…att ena sidan stödja och vara den som ska stötta och hjälpa dig när du gråter och har det 
svårt, och andra sidan så ska jag ju ändå anmäla dig till barn och ungdom för att du inte 
skött dina barn.”   
 
Roller kan bara definieras i samband med relationer (Payne, 2002). Det innebär att vilken roll 
man uppfattar att man har, och vilken roll som man tillskrivs av andra, är situationsbestämt. 
Lena beskriver detta när hon å ena sidan i en situation upplever en konflikt med dubbelheten 
men i en annan situation ser en möjlighet med densamma; 
 
”Där kan jag uppleva en konflikt mellan vad jag skulle tycka är det bästa i längden och vad 
jag är tvungen att göra”. 
 
”Man kan kombinera sitt myndighetsutövande genom att motivera med sin stödjande roll…”. 
 
Utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet är språket och kommunikation centralt för 
konstruktionen av jaget. Det innebär att hur vi pratar om oss själva och hur andra pratar om 
oss bidrar till att olika typer av jag eller del-jag blir möjliga (Wetherell & Maybin, 1998). Av 
detta kan man dra slutsatsen att om socialsekreteraren är medveten om dubbelheten i 
socialsekreterarrollen så blir den också möjlig att hantera.     
 
Av Görel Freds, chefen Mariannes och Lenas citat ovan kan man också dra den slutsatsen att 
professionaliteten i yrkesrollen delvis beror på hur väl man lyckas hantera dubbelheten i 
uppdraget. Detta bekräftas också delvis av Gunilla och Eva.  
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Gunilla upplever inte längre att det finns någon konflikt i den dubbla rollen som 
myndighetsperson och hjälpare men antyder att den funnits där tidigare. Eva ger inte några 
uttryck för någon konflikt mellan den myndighetsutövande rollen och den mer hjälpande och 
stödjande rollen. Detta kan tolkas som att de båda nu upplever en slags rollkomplementaritet 
(Payne, 2002). Eva uttrycker det på följande sätt; 
 
”Man frågade om vi håller på med myndighetsutövning eller har vi en hjälpande roll, precis 
som det är motpoler.” 
 
Kognitioner kan enligt det kognitiva perspektivet definieras som alla individens medvetna 
intellektuella processer (Helleday, Jorup & Wikander, 1998). Att intervjupersoner upplever 
dubbelheten i socialsekreterarrollen så olika kan tolkas som ett uttryck för att 
socialsekreterarens kognitioner har stor betydelse för hur man upplever sitt uppdrag och hur 
detta tar sig uttryck i mötet med klienten.  
 
8.2 Delanalys av tema 2: Klientrelationens betydelse  
Samtliga intervjupersoner ger uttryck för att relationen är grundläggande och central för 
klientarbetet. I det kognitiva perspektivets fokus står tänkandets betydelse för den psykiska 
aktiviteten och hur vi formar våra känslor genom vår tolkning av det som händer omkring oss. 
Känsla, tanke och handling ses som nära sammanknutna. För att förstå en människas 
handlingar, och den miljö som omger henne, så måste vi alltså förstå hennes kognitioner. En 
central utgångspunkt är också att människan kan påverka sina tankar (Helleday, Jorup & 
Wikander, 1998). Det innebär att för att förstå socialsekreterarens handlingar i 
klientrelationen så måste man först förstå hennes kognitioner.  
 
Samtliga intervjupersoner betonar vikten av att skapa en relation med klienten för att 
överhuvudtaget kunna göra ett bra arbete.  
 
Eva uttrycker det på följande sätt; 
 
”Jag tror att relationen är jätteviktig för att komma någonstans och relationen behöver inte 
heller innebära att man är sams och överens om allting, utan det är mer att de ser att jag hör 
vad de säger.” 
 
De samstämmiga svaren om relationens betydelse för socialsekreterarens arbete skulle kunna 
tolkas som ett uttryck för en slags gemensam kognitiv struktur. Med kognitiva strukturer 
menas människans egenskaper att sortera enbart vissa stimuli som relevanta och negligera 
andra samt att ge dessa relevanta stimuli en konsistent och likartad tolkning. Hur individen 
uppfattar vissa situationer kan hänga samman med aktiveringen av en kognitiv struktur som 
bland annat är bestämd av kulturella värderingar (Perris, 1986). Idén om relationens betydelse 
för det sociala arbetet är djupt förankrad hos de flesta socialarbetare och i detta sammanhang 
är detta förhållningssätt också förankrat hos Chefen Marianne.  
 
Samtliga intervjupersoner beskriver en koppling mellan deras egna kognitioner och 
förutsättningarna för relationen. Det innebär att om socialsekreteraren är medveten om sina 
egna tankar och föreställningar så ökar förutsättningarna för en bra klientrelation. Men 
kognitionerna kan vara av både hindrande och möjliggörande karaktär.  
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Gunillas citat nedan visar hur de egna kognitionerna kan utgöra ett hinder för relationen; 
 
”Jag skulle vilja säga att jag har relation med mina klienter men hindren skulle i så fall vara 
att jag har något med mig i mitt bagage. Det är därför reflektion är så viktigt som jag nämnde 
förut. Jag kanske har aggressioner, negativt tänkande när det gäller vissa personer.”  
 
Evas citat nedan är ett exempel på hur socialsekreterarens kognitionerna också kan möjliggöra 
en relation med klienten;  
 
”Jag kan aldrig förstå hur det är att sitta i fängelse i Iran och vara torterad men jag kan för 
den skull förstå att man kan vara fruktansvärt rädd. /…/För att kunna skapa en relation så 
måste jag på något vis kunna ha någon form av empati….” 
 
Samtidigt som alla intervjupersoner beskriver relationens betydelse för att åstadkomma ett bra 
arbete, vilket också åskådliggörs i citatet nedan, så menar alla förutom Görel Fred att tidsbrist 
utgör ett hinder för att skapa relationer. Chefen Marianne säger; 
 
”Yttre hinder för relationen är ju ändå tidspress alltså, att man inte har den möjligheten på 
grund av tidspress. Man skulle kunna göra mera ändå om man hade möjlighet att träffa 
klienterna oftare, till exempel. Om det skulle fungera så, då tror jag också att försörjningen 
skulle komma fortare, den egna försörjningen.” 
 
Eva menar också att det finns ett direkt samband mellan kvalitén i arbetet och 
ärendetillströmningen. Hon säger; 
 
Om ärenden ökar väldigt men personalen är densamma då måste vi sänka kvalitén i vårt 
arbete. Frågan är hur det går då? Det är väldigt svårt att sänka kvalitén men man hittar väl 
något sätt med det också. 
 
Även om Görel Fred är också är medveten om att tiden påverkar möjligheterna att skapa 
relationer så menar hon att det ändå alltid finns ett visst utrymme att skapa bra relationer. Hon 
säger;  
  
”Har du 92 ärenden så har du. /…/ Alltså det brukar jag ju prata med folk om när de pratar 
för mycket om tid och så här. Jag tänker vad man alltid kan utveckla och vad man alltid kan 
ta någon slags tid till är att förbättra vårt möte.”  
 
Görel Freds delvis avvikande syn på tiden skulle kunna tolkas utifrån hennes position som 
observatör. Medan hon kopplar möjligheterna att skapa ett utrymme för relationer till 
socialsekreterarnas egna kognitioner så kopplar de övriga intervjupersonerna 
relationsskapandet till den fysiska miljön som brist på tid är ett exempel på. Detta kan ses som 
ett exempel på aktörs – observatörsparadoxen (Lilja, under tryckning). Intervjupersonernas 
beskrivning av tid som en opåverkbar och bestämd faktor kan också  tolkas som ett uttryck för 
en kognitiv struktur.   
 
Socialsekreterarens metakognitioner påverkar också relationen. Metakognitioner handlar både 
om hur individen tänker om sina egna kognitioner, så kallade inre metakognitioner, och hur 
individen tänker att om andras kognitioner, så kallade sociala metakognitioner (Lilja, Larsson 
& Hamilton, 1996).  
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Detta blir tydligt i Lenas citat nedan; 
 
”En del klienter vill ju inte ha så mycket relation utan en del vill ju bara, alltså, de vill sitt liv 
och tyvärr så behöver de försörjningsstöd just nu, och det är det enda de är intresserade av 
just nu. Och det respekterar jag givetvis. Andra vill ha en annan typ av relation” 
 
Lena beskriver också hur svårt det kan vara som socialsekreterare att hantera balansen i det 
som Fredin (1993) kallar för ”avståndets praktik” och ”närhetens praktik” i mötet med 
klienten, och som i sin tur har sin grund i de olika rollförväntningar som finns på 
socialsekreteraren. Lena säger;   
 
”Att skapa en relation och inte få den att missuppfattas som en vänskapsrelation är svårt. För 
missuppfattar klienten relationen som en vänskapsrelation, och så kommer jag sen och ger ett 
avslag, så blir det väldigt förödande för den fortsatta relationen.” 
 
Det som Lena ger uttryck för kan tolkas som svårigheten med det personliga samtalet kontra 
den byråkratiska diskursen. 
 
8.3 Delanalys av tema 3: Olika faktorers betydelse för bedömningar och 
beslut  
Samtliga intervjupersoner menar att lagar och riktlinjer har stor betydelse för 
socialsekreterarens bedömningar och beslut genom att fungera som en slags yttre ram för 
deras arbete. Ett socialkontor återfinns i ett politiskt och socialt sammanhang som påverkar 
hur det, och de socialarbetare som är verksamma där, fungerar och hur man hanterar sina 
klienter (Payne, 2002). Lagen och riktlinjerna kan ses som ett uttryck för detta politiska och 
sociala sammanhang. Gunilla beskriver detta på följande sätt; 
 
”Jag ser lagstiftning, riktlinjer, allmänna råd och anvisningar, och jag förmodar att ni också 
tänker på domar, som en ram i mitt arbete, det måste finnas på grund av klientens rättigheter 
och rättskydd också. Och inom den ramen, där kommer jag in som ett verktyg.” 
 
Alla beskriver lagen och riktlinjerna främst som ett stöd i arbetet. Lena beskriver det så här; 
 
”För det mesta uppfattar jag riktlinjerna som ett stöd för att få vägledning, för vad som, just 
det här med hur samhällets klimat påverkar vad man ska bevilja eller inte. ” 
 
Men intervjupersonerna ger också exempel på när riktlinjerna ibland kan utgöra ett hinder. Av 
deras berättelser framgår att de gånger riktlinjerna uppfattas som ett hinder i arbetet så har det 
att göra med att riktlinjerna inte stämmer överens med de personliga värderingarna och de 
egna kognitiva strukturerna. Hur individen uppfattar vissa situationer kan enligt det kognitiva 
perspektivet hänga samman med aktiveringen av en kognitiv struktur. Kognitiva strukturer 
kan ha sin grund i vår personliga historia och är specifik för varje individ eftersom de antas ha 
sitt ursprung i specifika erfarenheter och personliga värderingar (Perris, 1986). Ett exempel på 
detta är när chefen Marianne säger;  
 
”Jag kan nog tänka i något fall att lagen och riktlinjerna kan vara ett hinder också, måste jag 
säga, det tror jag säkert. Om man brinner för någonting och så är det lite hinder här; nu går 
inte det här, det känns helt omöjligt. Då är det ett hinder alltså.” 
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Gunilla och Eva talar om riktlinjerna som något föränderligt och menar också att de själva är 
delaktiga i riktlinjernas utformning och innehåll. Detta sätt att tänka om vikten av sitt eget 
ansvar och engagemang ligger nära det kognitiva synsättet på individen som aktiv varelse som 
styr sin egen utveckling och införlivar från omgivningen det hon behöver för att gå vidare 
(Helleday, Jorup & Wikander, 1998). Detta ligger också i linje med det 
socialkonstruktivistiska synsättet som ser individen som en fri, kreativ och aktiv varelse 
(Payne, 2002; Hutchison, 1999). Detta blir tydligt i Eva citat nedan; 
 
”Så att jag tror nog att stadens riktlinjer är ganska bra och lätthanterliga. Sen finns det alltid 
saker som kan göras bättre och saker de har missat men då är det ju vår uppgift att förmedla 
det in till dem som skriver riktlinjerna.” 
 
Samtliga intervjupersoner menar att det finns ett utrymme för egna bedömningar och att de 
egna kognitionerna har betydelse för vilka beslut som fattas. Gunilla uttrycker det på följande 
sätt; 
 
”Vad anser jag om vad socialtjänstlagen säger idag? Jag har funderat mycket kring det och 
jag accepterar den, jag tycker om portalparagrafen och så. Och jag tycker att med den 
lagstiftning vi har idag så kan jag göra ett gott arbete tillsammans med mina klienter.” 
 
Enligt det kognitiva perspektivet är individens förmåga att hantera komplexa situationer 
avhängigt individens medvetenhet om sina inre metakognitioner (Lilja, Larsson & Hamilton, 
1996). Gunillas citat visar också betydelsen av de inre metakognitionerna för 
socialsekreterarens beslutsprocesser.  
 
Görel Fred menar att socialsekreterarens utrymme för att göra egna bedömningar och beslut 
också är kopplat till hur socialsekreteraren definierar och tänker om sitt jobb. Hon säger; 
 
”Alltså definierar du ditt jobb som att det är att räkna ut om klienten ligger över eller under 
norm, då är det ju inte så stort handlingsutrymme. Men definierar du jobb som vad jag ska 
göra för att hjälpa dig att bli självförsörjande med de metoder som jag tycker passar in, då 
blir det större.” 
 
Att Görel Fred ser kopplingen mellan handlingsutrymmet och den egna definitionen av 
arbetet kan tolkas som ett uttryck för hennes specifika rollposition som observatör och expert. 
 
Enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet försegår socialt arbete i en organisatorisk 
kontext vilken utgörs av en uppsättning sociala relationer vilka genom sociala konstruktioner 
påverkar det sociala arbetet (Payne, 2002). Arbetsplatsens kultur och omgivningens attityder 
är två exempel på en social kontext. Samtliga intervjupersoner förutom Eva menar att 
arbetsplatsen kultur påverkar socialsekreterarens bedömningar och beslut. Chefen Marianne 
beskriver det på följande sätt; 
 
”Jag har ju också erfarenhet från ett annat ställe som jag jobbat på och jag tycker att det är 
lite annan kultur här, det måste jag säga, så det har betydelse.” 
 
Lena beskriver också hur attityder i samhället kan påverka socialsekreterarens bedömningar 
och beslut. Hon säger; 
 
”Blir det tuffare i samhället, och nu tänker jag mycket på sådana extraansökningar till 
exempel barnfamiljer som vill åka på en liten semester på sommaren, ska de få det eller ska 
de inte få det. Finns det mycket pengar i samhället så får de det, finns det lite pengar så får de 
det inte.” 
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8.4 Delanalys av tema 4: Arbetsplatsens organisation och kultur 
Den sociala kontexten, som består av en uppsättning sociala relationer, påverkar enligt det 
socialkonstruktivistiska perspektivet det sociala arbetet (Payne, 2002). Arbetsplatsen och dess 
organisation kan sägas vara en social kontext. Samtliga intervjupersoner menar att 
organisationen har en stor betydelse för socialsekreterarens klientarbete. Lena beskriver det på 
följande vis; 
 
”Så att en bra och stabil organisation tycker jag är väldigt viktig för hur man själv upplever 
sin egen arbetsbelastning.”  
 
Vad Lena ger uttryck för är det samspel mellan de egna kognitionerna och den fysiska miljön 
som enligt kognitiva perspektivet formar våra känslor (Helleday, Jorup & Wikander, 1998). 
Alla beskriver också att den egna organisationen med en specialisering rymmer både 
möjligheter och hinder för klientarbetet. Gunilla sammanfattar det på följande sätt; 
 
”Så att när det gäller samverkan så blir vi bra, riktigt bra, och duktiga för att det är så smalt. 
Och nackdelen är att det inte är brett.”  
 
Alla, förutom Görel Fred, menar att trots att specialiseringen medför svårigheter för en 
helhetssyn och kontinuitet i klientarbetet så behövs ändå en viss form av specialisering 
eftersom den gagnar en slags spetskompetens inom sitt område. Detta kan ses som ett uttryck 
för den socialkonstruktivistiska idén om att även om människor är aktivt engagerade när det 
gäller att bygga sina sociala världar, och ibland gör motstånd mot sina sociala världar, så är 
det ändå svårt för människor att se längre än vad deras kollektiva berättelser visar (Wetherell 
& Maybin, 1998). Av detta kan man dra slutsatsen att specialisering som idé är så befäst att 
det är svårt att se bortom den.  
 
Görel Fred menar att specialiseringen inte behöver försvåra socialsekreterarens arbete och 
helhetssyn i klientarbetet.  
 
Hon menar istället att om organisationen manifesterar ett synsätt om vikten av helhetssyn och 
samarbete, och som dessutom inte värderar de olika yrkesgrupperna inom individ och 
familjeomsorg olika, så är inte specialiseringen ett bekymmer. Hon säger; 
 
”Man skulle mycket väl kunna vara specialiserad på de olika tårtbitarna men tänka, vi är en 
helhet så att säga. Det betyder att när jag arbetar inom försörjningsstöd och du jobbar här 
med barnutredningar, då behöver vi ju samarbeta på något vis, för vi har olika tårtbitar i 
helheten. /…/ Problemet kommer ju när vi börjar säga att den här tårtbiten är mycket finare 
och mer värd och eftersom jag arbetar med den finare tårtbiten så är det inte så viktigt för 
mig vad du som jobbar med den där tårtbiten säger eller tycker. ” 
 
Att Görel Fred kommer till en lite annorlunda slutsats än de intervjupersonerna kan tolkas 
som ett uttryck för hennes observatörsroll.  
 
I Lenas och Evas berättelser framkommer också frågan om olika status inom organisationen. 
Båda Lena och Eva upplever att deras arbetsuppgifter inte alltid värderas på samma sätt som 
andra arbetsuppgifter inom Individ och familjeomsorg. När Lena och Eva tänker om hur 
andra kollegor värderar deras arbete lägre är detta ett uttryck för en slags social metakognition 
(Lilja, Larsson & Hamilton, 1996).  
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Enligt det kognitiva perspektivet har det betydelse hur individen tolkar och kategoriserar sin 
yttre omgivning eftersom det påverkar tolkningen av det inre tillståndet (Lalljee, 1998). Lena 
beskriver konsekvenserna av denna sociala metakognition på följande vis; 
 
”De flesta är ju besvikna och arga att det är så, och känner sig, tror jag i alla fall, respektlöst 
bemötta och också att man inte ser värdet med det arbete som vi gör.” 
 
Samtliga intervjupersoner är också överens om att arbetsklimatet och kulturen som råder på 
arbetsplatsen avspeglar sig i mötet med klienten. Gunilla beskriver det så här; 
 
”Arbetsklimatet är ju jätteviktigt. För om jag inte är nöjd, om jag går och är förbannad på 
min chef, om jag inte har bra kontakt med mina arbetskamrater, att det är mycket som ligger i 
luften, det påverkar mitt möte med klienten” 
 
I Gunillas citat kan man tydligt se det som kallas för parallellprocess, alltså det faktum att 
relationen mellan socialsekreterare – chef eller arbetskamrater avspeglas i relationen mellan 
socialsekreterare – klient (Bernler & Johnsson, 2001; Gordan, 1998; Gordan, 2002; Holm, 
2002). Lena uttrycker det på ett liknande sätt; 
 
”Är det ett hårt klimat i arbetsgruppen så tror jag också att klientmötet blir lite hårdare” 
 
Den totala samstämmigheten i deras uttalanden om arbetsklimatets betydelse kan tolkas efter 
det socialkonstruktivistiska synsättet att människor kommer fram till gemensamma bilder av 
verkligheten genom att de delar med sig av kunskapen via olika sociala processer. 
Processerna organiserar kunskapen och gör den objektiv. De sociala aktiviteterna blir 
vanemässiga och därigenom skapar vi gemensamma antaganden om vår omvärld (Payne, 
2002). En sådan social process skulle kunna vara handledning och reflektion tillsammans, 
vilket senare i analysen nämns som viktigt av intervjupersonerna. 
 
Görel Fred tar upp chefens betydelse för klimatet och kulturen i arbetsgruppen. Hon säger: 
 
”Det är viktigt med chefer som sponsrar både handläggning och relationsarbete” 
 
Citatet kan man också tolka som att chefen är viktig både som förebild och som utvecklare av 
positiva parallellprocesser (Bernler & Johnsson, 2001; Gordan, 1998; Gordan, 2002; Holm, 
2002). De intervjupersoner som utgörs av socialsekreterare betonar också att de är nöjda med 
sin chef och lyfter fram hennes betydelse för arbetsgruppen. Eva upplever det på följande sätt; 
 
”Chefen uppmuntrar till att vi ska reflektera med varandra och sen är hennes dörr också 
öppen.” 
 
Samtliga intervjupersoner understryker också betydelsen av reflektion och vidareutbildning 
för socialsekreterarens klientarbete. Gunilla beskriver betydelsen så här; 
 
”Det blir bättre kvalitet på mötet med klienten om man reflekterar och vidareutbildar sig” 
 
Det kognitiva perspektivet betonar att vårt tänkande i hög grad formar våra handlingar. Vilket 
får som konsekvens att för att förstå en individs handlingar är det centralt att förstå hennes 
kognitioner (Helleday, Jorup, Wikander, 1998).  
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Genom reflektion kan man förstå sitt eget tänkande, en inre metakogniton. Det för med sig att 
när individen blir uppmärksam på sitt eget tänkande och sina egna beslutsprocesser ökar 
kunskapen om hur man hanterar komplexa situationer. En flexibel individ upprätthåller också 
en inre dialog med sina tidigare kognitiva processer för att kunna hantera nya situationer 
(Lilja, Larsson & Hamilton, 1996). Görel Fred menar att det är viktigt för socialsekreterarens 
professionalitet och för att orka i jobbet; 
 
”…man måste fylla på för att bli bra i det här jobbet, alltså det är jag helt övertygad om.” 
 
Eva kan dock se hinder för reflektionen och återkommer till klimatet och kulturen i 
arbetsgruppen då hon säger; 
 
”… för att reflektera är ju lite att bjuda på sig själv och det kanske inte är alla som vågar. 
Sen är det ju också upp till om det finns utrymme i gruppen, att det finns möjlighet att gå in 
till någon eller om det är en sån mentalitet att dörrarna är stängda och så.” 
 
Betydelsen av reflektionen som sker tillsammans och vidareutbildningen kan också förstås 
genom det socialkonstruktivistiska resonemanget kring språkets betydelse. Det menar att 
språket spelar en mycket viktig roll för konstruktionen människan och jaget, det är både en 
kommunikationsprocess och social handling. Språket är heller inte ett transparent och neutralt 
medium för tankar utan något som genom att användas konstruerar och laddar världen och 
jaget (Payne, 2002). Chefen Marianne menar att vidareutbildningen fyller flera funktioner; 
 
”Och att man får ett vidare perspektiv på sitt arbete, ibland blir det vissa kurser och kortare 
utbildningar vi går, och det är ett bekräftande också. Men jag tror att det är väldigt bra för 
människor att bli bekräftande på att det sättet som vi jobbar på är i rätt riktning.” 
 
Att sedan få tid till vidareutbildningen verkar dock svårare, vilket Lena tar upp; 
 
”Skulle jag välja att vidareutbilda mig då skulle det ligga på mig att ordna den tiden själv 
vilket i sådant fall skulle betyda att jag får ha lägre krav på mitt arbete, att jag inte kan hinna 
gör allt det vill göra” 
 
Chefen Marianne bekräftar det uttalandet genom att påpeka att högre utbildningar inte ger 
någon minskning av arbetsbelastningen. Man skulle kunna tolka det som att ”organisationen” 
sänder ut dubbla budskap till de anställda. Görel Fred kopplar möjligheterna till 
vidareutbildning som är betald av organisationen till försörjningsstödshandläggarnas status 
och menar att det förekommer att de förfördelas i förhållande till sina andra kollegor inom 
Individ och familjeomsorg. Att Görel Fred drar den slutsatsen hon gör kan tolkas som ett 
uttryck för hennes rollposition som utbildare och handledare.  
 
8.5 Helhetsanalys 
Den bild av socialsekreterarens uppdrag i mötet med klienten som framträder i 
intervjupersonernas berättelser är både omfattande och komplex. Förutom de av lagstiftaren 
formellt formulerade två huvuduppdragen – det slutliga målet om hjälp till självförsörjning 
och i avvaktan på det hjälp med försörjningen (Socialstyrelsen, 2000) – så beskriver 
intervjupersonerna att socialsekreteraren har att hantera även andra problem än de rent 
ekonomiska.  
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Detta bekräftas också av den tidigare forskningen som menar att arbete med socialbidrag både 
är komplext och dubbelbottnat och att förväntningarna på socialsekreteraren är många 
(Bergmark, 2000b; Bergström, 2000; Billquist & Dellgran, 2003; Cedersund, 1992; Fredin, 
1993; Puide, 2000).  
 
Bergmark (2000b) delar in de olika förväntningar och funktioner som är kopplade till arbetet 
med socialbidrag i manifesta och latenta. De manifesta funktionerna är de funktioner som är 
formellt formulerade och är legitimerade politiskt, alltså de som är beskrivna ovan. De latenta 
förväntningarna och funktionerna inte är formellt formulerade utan utgörs snarare av olika 
samhälls- och organisationsnormer. Eller med socialkonstruktivistisk terminologi, sociala 
konventioner (Hutchison, 1999; Payne, 2002). Två av intervjupersonerna beskriver också 
socialsekreterarens uppdrag som att vara den som ska upprätthålla sociala konventioner 
genom uppfostran. Enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet skapas sociala 
konventioner genom sociala processer och aktiviteter när tillräckligt många är överens om hur 
man ska tolka samhällets aspekter. Det innebär att likväl som socialsekreteraren upprätthåller 
dessa sociala konventioner så blir hon också en bärare av desamma vilket bidrar till att de 
institutionaliseras. Av detta kan man förstå att socialsekreteraren kan få svårigheter att tänka 
förbi den kollektiva berättelsen (Payne, 2002).  
 
Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv konstrueras socialt arbetet alltid på grundval av 
tre faktorer, socialarbetare, klient och kontext (Payne, 2002). Det innebär att man kan förstå 
det som att socialsekreterarens uppgift i mötet med klienterna formuleras i ett komplext 
samspel mellan yrkesmässiga förväntningar som uttalas av arbetsgivaren, medborgliga 
förväntningar som kommer till uttryck i sociala konventioner, socialsekreterarens egna 
föreställningar och klientens behov. 
 
Samtliga intervjupersoner beskriver socialsekreterarrollen som innehållande två roller: en 
myndighetsutövande och en mer stödjande och hjälpande. Den tidigare forskningen beskriver 
också socialsekreterarrollen som dubbel men också som problematisk (Billquist, 1999; 
Billquist & Dellgran, 2003; Carlsson, 2003; Denvall, 1999; Morén, 1992; Sunesson, 1985; 
Wächter, 2000). I Billqvists (1999) avhandling framkommer det att denna dubbla roll för 
socialsekreteraren kan uppfattas som en rollkonflikt eftersom dessa två olika roller kräver 
delvis motsatta förhållningssätt. Carlsson (2003) menar att när socialsekreterare har dessa två 
roller inom ett och samma uppdrag så tenderar det regelstyrda och byråkratiska att dominera.  
 
Sunesson (1985) och Morén (1992) går så långt att de menar att den myndighetsutövande 
rollen och den mer hjälpande rollen står i motsättning till varandra och att detta försvårar det 
sociala förändringsarbetet. Sunesson (1985) menar att om handläggningen i huvudsak 
utformas utifrån lagens krav så finns det risk för att klientens problem kommer i andra hand 
medan Morén (1992) menar att för att åstadkomma en förändring av en svår livssituation så 
krävs det en annan organisatorisk kontext än den som socialtjänsten erbjuder. Börjesson 
(2003) har ett delvis annorlunda sätt att beskriva socialsekreterarrollen. Börjesson (2003) 
menar istället att vad diskussionen egentligen handlar om är två olika rationaliteter, 
målrationalitet och processrationalitet, vilka av socialarbetarna uppfattas som svårhanterliga 
och svårförenliga. Börjesson (2003) menar istället att det genuina dilemmat för 
socialarbetaren är att vara underkastad en målrationell logik och samtidigt ha en mycket 
begränsad kunskap om konsekvenserna av de olika handlingsalternativ som är möjliga.  
 
 
 

 65



Den problematik kring dubbelheten i socialsekreterarrollen som den av oss redovisade 
tidigare forskningen i huvudsak ger uttryck för är inte lika uppenbar i vår empiri utan hur 
intervjupersonerna upplever denna dubbelhet skiftar. Två av intervjupersonerna upplever inte 
alls någon konflikt med dubbelheten medan de andra tre intervjupersonerna menar att 
dubbelheten kan innebära konflikter men också möjligheter. De intervjupersoner som säger 
att dubbelheten kan innebära en konflikt beskriver att själva konsten i arbetet handlar om att 
hantera just denna dubbelhet.  
 
Eftersom de olika intervjupersonerna har olika upplevelser av dubbelheten i sin roll så kan 
man utifrån ett kognitivt perspektiv förstå det som att upplevelsen är kopplad till 
socialsekreterarnas kognitioner. Vilka kognitioner och kognitiva strukturer socialsekreteraren 
har kring sina dubbla roller kommer också att påverka hur hon handlar i mötet med klienten 
(Helleday, Jorup & Wikander, 1998). Hur framgångsrik socialsekreteraren är i att hantera den 
dubbla rollen är kopplad till hur väl hon lyckas reflektera och tänka metakognitivt. Det 
innebär att för att kunna hantera dubbelheten så måste hon vara medveten om att det är hennes 
egna kognitiva processer som påverkar hennes förhållningssätt sig till dubbelheten, och det är 
denna medvetenhet som utgör hennes metakognition (Lilja, Larsson & Hamilton, 1996).   
 
Utifrån rollteorin kan roller bara definieras i samband med relationer (Payne, 2002). Med 
detta perspektiv kan man förstå vår empiri som att den dubbla rollen kan vara lätt hantera i en 
viss situation, i en annan utlösa en rollkonflikt och i en tredje utgöra en faktisk möjlighet. Det 
innebär att den direkta kopplingen mellan socialsekreterarens dubbla uppdrag och de 
rollkonflikter som finns beskrivna i den tidigare forskningen inte blir lika entydiga i vår 
analys av empirin.  
 
Utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet är språket och kommunikation centralt för 
konstruktionen vilka olika del-jag och roller som blir möjliga (Wetherell & Maybin, 1998).  
Det innebär att vi förstår det som att möjligheten att hantera de dubbla rollerna också hör 
samman med hur man som socialsekreterare reflekterar, problematiserar kring dubbelheten 
och vilket stöd man får från organisationen att hantera densamma. Ett utvecklat metakognitivt 
tänkande är kopplat till hur socialsekreteraren upplever sitt handlingsutrymme vilket också 
bekräftas av (Berglind, 1995).  
 
Samtliga intervjupersoner i vår empiri menar att klientrelationen är grundläggande och central 
för att kunna åstadkomma ett bra arbete. Detta bekräftas också av den tidigare forskningen 
som menar att för att socialsekreteraren ska kunna medverka till en positiv förändring av 
mänskliga livsvillkor så krävs det i många fall en varaktig, hållfast och förtroendefull relation 
mellan socialarbetare och klient (Carlsson, 2003; Bernler & Johnsson, 2001; Denvall, 1999; 
Fred & Olsson, 2002; Gordan, 2002; Holm, 2002; Larsson & Morén, 1998; Moren, 1992). 
 
Samtliga intervjupersoner beskriver att det finns en koppling mellan deras egna kognitioner 
och förutsättningarna för relationen. Detta bekräftas också i den tidigare forskningen (Bernler 
& Johnsson, 2001; Holm, 2002). Holm (2002) menar att grundförutsättningen för den 
professionella relationen är socialsekreterarens förhållningssätt och förmågan till empati.  
 
Men relationen pågår i en organisatorisk kontext, i ett samspel med den fysiska och sociala 
miljön, som kan vara av både av möjliggörande och hindrande karaktär (Payne, 2002). I vår 
empiri framkommer det att det råder konsensus om vikten av att skapa relationer med 
klienten. Eller med kognitiva termer, en slags gemensam kognitiv struktur (Perris, 1986) 
vilket i sig kan ses som ett möjliggörande av relationer i den sociala miljön. Relations-
skapandet är också förankrat hos chefen vilket också verkar möjliggörande för relationen.  
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Men i empirin framkommer också att den fysiska och sociala miljön kan verka hindrande för 
relationen. En av intervjupersonerna menar att det faktum att hon är myndighetsperson 
påverkar relationens utformning. Detta bekräftas också av Fredins (1993) teori när han 
beskriver socialarbetarens position inom socialtjänsten och dennes förhållande till klienten 
som tvekluven eftersom rollförväntan på socialarbetaren inbegriper sidor som kontrasterar 
varandra och vilka han benämner som ”avståndets praktik” med inslag av ”närhetens praktik” 
och som manifesteras i samtalet och mötet mellan socialarbetaren och klienten. Detta har sin 
grund i socialarbetarens dubbla uppgift att föra socialtjänstens talan och vara klienten 
behjälplig och innebär konkret hon måste hantera balansen mellan det personliga samtalet och 
den byråkratiska diskursen (Fredin, 1993).   
 
Att den fysiska och sociala miljön påverkar förutsättningarna för relationen finns bekräftat i 
den tidigare forskningen. Larsson & Morén (1988) kunde i en studie av ett flertal 
socialförvaltningar konstatera att arbetet med klientrelationer kräver en legitimering av 
arbetsledningen men i deras studie framkom det att denna legitimering inte fanns utan att 
budskapen till socialarbetarna var istället att de skulle hålla en distans till klienterna. 
Cedersund (1992) kom fram till ett liknande resultat i sin doktorsavhandling där det framkom 
att klientrelationen bara är en del i en rutiniserad administrativ process och styrs därför av den 
organisatoriska kontexten. Detta är också något som enligt Johansson (1992) utgör ett typiskt 
kännetecken för den byråkratiska organisationen eftersom gräsrotsbyråkratens, eller 
socialsekreterarens, första uppgift i mötet med klienten är att just förvandla individen till 
klient. Ingen organisation kan ta hand om en hel människa, och därför måste individen 
omvandlas till den form som passar organisationen. Det är först när individen fått en 
byråkratisk identitet som organisationen har möjlighet att ta sig an ärendet. Detta innebär 
enligt Johansson (1992) att det finns en gräns för relationen, relationen kan inte se ut hur som 
helst.  
 
I Larssons och Moréns (1988) studie gav också socialarbetarna uttryck för en känsla av att 
”organisationen” på socialbyrån samtidigt var både frånvarande och närvarande. Frånvarande 
på så sätt att den verkade likgiltig inför vad socialarbetaren gjorde i arbetet med klienterna 
men ändå ständigt närvarande eftersom socialarbetarna kände sig kringskurna av 
administrativ styrning. 
 
Bernler, Johnsson och Skårner (1993) kommer i sin studie fram till att en delvis annorlunda 
slutsats. I deras studie framkommer det att socialarbetarna trots organisatoriska hinder lyckas 
skapa ett handlingsutrymme och bygga bärande relationer tillsammans med klienterna. Det 
som framkommit i vår empiri stödjer snarare Bernlers, Johnssons och Skårners (1993) studie 
än den tidigare refererade forskningen.  
 
Av vår analys av empirin om klientrelationen, utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, 
förstår vi att samstämmigheten om klientrelationens betydelse som idé är så befäst att den kan 
tolkas som ett uttryck för en objektiv sanning (Payne, 2002). Vi ansluter oss till denna 
”objektiva sanning” men ser också en risk med densamma. En objektiv sanning kan också 
förstås som gemensamma antaganden om verkligheten och om dessa sanningar blir för 
objektiva och förlorar sin subjektivitet minskar möjligheten att ifrågasätta, problematisera och 
utveckla dem. Detta ligger också i linje med Holms (2002) resonemang om vikten av ett 
professionellt förhållningssätt. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt så är dessutom 
”verkligheten” komplex och föränderlig (Hutchison, 1999; Payne, 2002). Som vi förstår ett 
professionellt förhållningssätt kan det inte erövras en gång för alla utan måste ständigt erövras 
gång på gång  
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Ytterligare en tolkning som vi gör utifrån vår empiri och ett socialkonstruktivistiskt synsätt är 
att förutsättningarna för relationen påverkas av ett samspel mellan socialsekreterarens 
kognitioner, den organisatoriska kontexten och klientens förväntningar (Payne, 2002). Detta 
är också något som är typiskt för klientrelationer inom gräsrotsbyråkratier där relationen alltid 
är av dubbel karaktär. Det vill säga att klientrelationen utgörs både av en relation mellan 
socialsekreteraren och klienten men också mellan klienten och organisationen (Johansson, 
1992). Utöver detta så har också socialsekreteraren en egen relation med organisationen som 
återspeglar sig i klientrelationen genom en så kallad parallellprocess (Gordan, 1998; Gordan, 
2002; Holm, 2002).  
 
Enligt rollteorin så formar roller vår identitet i andras ögon. Genom att andra reagerar på oss 
utifrån deras uppfattning av våra roller så påverkas vår egen bild av oss själva av dessa roller 
och de andras uppfattningar (Payne, 2002). Enligt Hutchison (1999) kan en rollöverbelastning 
uppstå som ett tillstånd om ett antal uppsättningar av roller hos en och samma person blir för 
många och för krävande. Vi förstår det som att om inte socialsekreterarens egna kognitioner, 
den organisatoriska kontextens förväntningar och den enskilde klientens förväntningar inte 
överensstämmer så kan socialsekreteraren drabbas av en rollöverbelastning och 
förutsättningarna för klientrelationen försämras.  
 
Samtliga intervjupersoners, förutom Görel Fred, sätt att förhålla sig till tiden som en bestämd 
och opåverkbar faktor kan tolkas ett uttryck för en slags kollektiv kognitiv struktur. Alla 
intervjupersoner beskriver att tidsbristen kan utgöra ett yttre hinder för att skapa relationer 
med klienten. Två av intervjupersonerna beskriver ett direkt samband mellan kvalitén i 
klientarbetet och tidsbristen. Även Johansson (1992) menar att tiden är central inom en 
gräsrotsbyråkrati eftersom den har kraven på sig att omedelbart handlägga ärenden och inte 
kan prioritera bort något.  
 
Morén (1992) menar att socialarbetarens tillkortakommanden ofta förklaras med hänvisning 
till tidsbrist. Men Morén (1992) menar att detta är en myt och menar istället att argumentet att 
man inte hinner göra det man vill göra får en motsatt effekt. Genom att inte göra det man 
säger att man vill göra, så uppstår tidsbrist vilken i slutändan drabbar klienterna. Morén 
(1992) hävdar att socialarbetarna låter sig luras att ta det ansvar som inte är deras, nämligen 
att skapa ett utrymme för klientarbetet, vilket innebär att de också försummar det som är deras 
huvudsakliga ansvar.  
 
Det Morén (1992) påstår kan vi också se i vår empiri eftersom samtliga intervjupersoner, även 
chefen, gör tidsbristen till ett eget ansvar istället för att beskriva det som ett politiskt och 
organisatoriskt problem att lösa. Görel Fred instämmer delvis i Moréns (1992) påstående när 
hon säger att visserligen påverkar tiden klientarbetet men att det ändå alltid finns ett utrymme 
att skapa bra relationer.  
 
Av det som framkommit i empirin förstår vi det som att i tider då arbetsbelastningen är lägre 
finns ett utrymme att satsa på kvalité i arbetet genom goda relationer medan det i tider med 
hög arbetsbelastning är det relationsskapandet som får stå tillbaka till förmån för ren 
handläggning av klienternas ekonomiska behov. Vår tolkning av detta är att hur 
handlingsutrymmet för socialsekreteraren ser ut är kopplat till ekonomin i samhället. Med ett 
socialkonstruktivistiskt synsätt kan man alltså förstå det som att den sociala kontexten, i form 
av samhällsekonomin, påverkar socialsekreterarens möjligheter att bedriva kvalitativt socialt 
arbete.  
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Detta bekräftas också delvis av Sunesson (1981) som menar att när det professionella 
förhållningssätter brister och när klienternas problematik blir för komplex så börjar 
socialarbetaren att handla irrationellt på grund av osäkerhet, övergivenhet och underlägsenhet, 
och då får regler, normer och ritualer funktionen som en trygghet i utredningsprocessen.  
 
Att socialsekreterarna inte adresserar bristen på tid till rätt mottagare, det vill säga till den 
politiska och organisatoriska nivån, och istället tar ett personligt ansvar för tidsbristen skulle 
kunna förstås som ett uttryck för hennes egen prioritering. Det vill säga att när det uppstår 
tidsbrist så får det mer hjälpande och stödjande arbetet stå tillbaka till förmån för ren 
handläggning. Enligt rollteorin och socialkonstruktivismen finns det samband mellan hur 
andra ser och talar om vår roll och hur vi själva reflekterar och tänker om oss själva (Payne, 
2002). Det innebär att hur vi kommunicerar, och vad vi kommunicerar, med varandra det 
påverkar hur vi ser på oss själva. Av detta kan man förstå det som att om socialsekreteraren 
inte upplever att det finns förväntningar på henne i den sociala kontexten på att hon ska arbeta 
med det mer relationsskapande och stödjande arbetet, så kommer hon, när det uppstår 
tidsbrist, själv att välja bort det till förmån för de mer manifesta kraven som handlar om ren 
handläggning.  
 
Utifrån ett kognitivt perspektiv skulle man också kunna förstå det som att socialsekreterarna 
har införlivat bilden, av deras uppdrag som att i huvudsak handla om att handlägga 
ekonomiskt bistånd, i deras kognitiva struktur varför de själva tar ansvar för tidsbristen genom 
att sänka kvalitén i deras arbete (Perris, 1986). Det innebär att socialsekreterarens kognitioner 
är direkt kopplat till hur hon upplever och förhåller sig till sitt handlingsutrymme vilket också 
bekräftas av Berglind (1995).  
 
I vår empiri framkommer det att det är en mängd olika faktorer som påverkar 
socialsekreterarnas bedömningar och beslut. Lagen och riktlinjerna fungerar som en slags ram 
men även den sociala kontexten i form av ekonomin och attityderna i samhället samt 
arbetsplatsens kultur har en betydelse för bedömningarna och besluten. Sist men inte minst så 
menar samtliga intervjupersoner att det finns ett handlingsutrymme att för egna bedömningar 
beslut och att också de egna kognitionerna påverkar detta utrymme. Detta bekräftas också av 
den tidigare forskningen.  
 
Hydén (1996) menar att de faktorer som påverkar socialsekreterarens beslutsfattande är både 
många och komplexa och vi har identifierat samtliga av de faktorer, som Hydén (1996) 
beskriver, i vår empiri. Sunesson (1981) kom i sin studie fram till att socialarbetarna hade ett 
stort utrymme för egna bedömningar och beslut. Hydén, Kyhle Westermark och Stenberg 
(1995) bekräftar delvis detta då de i sin studie kom fram till att olika handläggare fattar olika 
beslut trots samma grundförutsättningar. Kullberg (1994) kommer fram till ett liknande 
resultat när han visar på ett samband mellan hur socialsekreteraren definierar klientens 
problem, som självförvållade eller ofrivilligt drabbade, och vilka beslut som fattas. Om 
socialsekreteraren definierar klientens problem som självförvållade påverkas klienternas 
möjligheter till ekonomiskt bistånd.  
 
Cedersund (1992) visar i sin doktorsavhandling att klientkonstruktionen och klientrelationen 
spelar en avgörande roll för vilka beslut som kommer att fattas. Cedersund (1992) ser ett 
direkt samband mellan socialsekreterarens handlingsutrymme och hur klienten konstrueras. 
Detta blir särskilt tydligt när socialsekreteraren har att hantera ansökningar utöver norm. Då 
spelar socialsekreterarens egna värderingar och relationen till klienten roll.  
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Stämmer de egna värderingarna överens med klientens situation och har socialsekreteraren en 
bra relation med klienten så ökar klientens möjligheter att få ett bifall på sin ansökan. Är 
situationen tvärtom så menar Cedersund (1992) att då motiverar socialsekreteraren avslaget 
med hänvisning till det formella regelverket.  
 
Detta är också något som Johansson (1992) menar är ett typiskt kännetecken för 
gräsrotsbyråkraten eftersom denna har att göra individuella tillämpningar av generella regler 
och direktiv vilket i sin tur kräver en mänsklig dimension vilken inte går att kodifiera i 
regelform. Cedersunds (1992) resultat och slutsatser kan vi även se i vår empiri. 
 
Samtliga intervjupersoner upplever lagar och riktlinjer främst som ett stöd för 
socialsekreterarens möjlighet att göra bedömningar och fatta beslut. Vår tolkning av empirin 
är att när riktlinjerna upplevs som ett hinder så kolliderar de med de egna kognitiva 
strukturerarna vilka har sin grund i både kulturella och personliga värderingar (Perris, 1986).  
Vid dessa tillfällen använder socialsekreterarna, när det finns utrymme, sina möjligheter att 
göra avsteg med stöd av delegationsordningen. Av vår empiri framgår också att två av 
socialsekreterarna också ser sig själva som ansvariga för att förmedla brister i riktlinjerna till 
ansvariga och därmed också påverka innehållet i dem. Genom att se riktlinjerna som något 
icke statiskt utan istället föränderligt kan man med ett kognitivt perspektiv förstå detta som att 
socialsekreterarna skapar ett slags kognitivt handlingsutrymme åt sig själva vilket också 
bekräftas av Berglind (1995).  
 
I vår empiri framkommer också att samtliga intervjupersoner upplever organisationen som en 
social kontext vilken har stor betydelse för socialsekreterarens klientarbete. Detta bekräftas 
också i Bybergs (2002) avhandling där det framkommer att omorganisationer är vanliga inom 
socialtjänsten och att det finns en föreställning att man kan lösa problemen inom 
socialbidragsområdet med omorganisationer. Bergmark (2000a) bekräftar också delvis detta 
när han menar att metodologiska strävanden inom socialbidragsområdet ofta är förknippat 
med olika organisatoriska lösningar. Ett exempel på detta är diskussionen om det integrerade 
kontra det specialiserade sociala arbetet inom socialtjänsten.  
 
Enligt Bergmark och Lundström (1998) tycks handläggningen inom socialtjänsten gå mot en 
ökad specialisering och förenkling där socialtjänstens Individ och familjeomsorgsverksamhet 
ofta är uppbyggd efter klienternas problembild. Bergström (2000) menar att den 
specialiserade organisationen är ineffektiv eftersom den bland annat medför att klienter ofta 
måste ha kontakt med flera socialsekreterare.  
 
Diskussionen om en integrerad kontra specialiserad organisation och om konsekvenser av 
deras specialiserade organisering återfinns också i vår empiri. Specialiseringen inom 
organisationen menar intervjupersonerna rymmer både möjligheter och hinder. Å ena sidan så 
gynnar specialiseringen en slags spetskompetens men å andra sidan så försvårar den för 
helhetssynen och kontinuiteten i klientarbetet. Specialiseringen som idé är ett typiskt 
kännetecken för en gräsrotsbyråkrati (Johansson, 1992). Med ett socialkonstruktivistiskt 
synsätt kan man förstå intervjupersonernas ambivalenta inställning till specialiseringen som 
ett uttryck för att det är svårt att se bortom specialiseringen, eftersom den är en så befäst 
konstruktion, och vi människor dessutom har svårt att se bortom våra kollektiva 
konstruktioner (Payne, 2002).  
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Utifrån ett kognitivt perspektiv kan vi också av vår empiri förstå att hur socialsekreterarn 
upplever och väljer att förhålla sig till organisationen också får konsekvenser för hennes 
handlingsutrymme, eftersom vårt tänkande i hög grad formar våra känslor och därmed 
handlande (Helleday, Jorup & Wikander, 1998). Detta bekräftas också delvis i den tidigare 
forskningen av Morén (1992) som menar att om socialarbetarna uppfattar organisationen som 
en formell uppsättning regler kommer de hänvisa till hinder i det formella regelsystemet när 
de inte kan göra det de vill göra.  
Om socialarbetarna däremot uppfattar organisationen som en uppsättning relationer så ges 
helt andra tolkningsmöjligheter av handlingsutrymmet. Det innebär att man utifrån ett 
kognitivt perspektiv kan förstå det som att om socialsekreteraren är medveten om sina 
kognitioner, och reflekterar och tänker metakognitivt, så återskapar hon villkoren för det egna 
arbetet och har då möjlighet att arbeta på andra sätt och kan därmed också bidra till en 
förändring av organisationen (Lilja, Larsson & Hamilton, 1996).  
 
Den tidigare forskningen visar att det ibland förekommer förenklade föreställningar om att 
socialsekreterarens arbetsuppgifter inom försörjningsstöd är mindre kvalificerade eftersom 
arbetet innehåller ett stort inslag av kontrolladministrativ karaktär och mindre av det 
behandlingsarbete som tillskrivs andra typer av socialt arbete (Billquist & Dellgran, 2003; 
Fred & Olsson, 2002; Puide, 2000). Fred och Olsson (2002) och Billquist och Dellgran (2003) 
går så långt att de hävdar att socialsekretena som arbetar med försörjningsstöd har låg intern 
status.  
 
I vår empiri kommer också statusfrågan upp där tre av intervjupersonerna menar att arbetet 
med försörjningsstöd har en lägre status inom Individ och familjeomsorg. Intervjupersonernas 
kognitioner kring andras bild av deras arbete kan utifrån ett kognitivt perspektiv kan förstås 
som ett uttryck för ett socialt metakognitivt tänkande (Lilja, Larsson & Hamilton, 1996). Hur 
individen tolkar och kategoriserar sin omgivning påverkar individens inre tillstånd vilket i sin 
tur påverkar individens handlingar (Lalljee, 1998). Av detta kan man förstå det som att om en 
grupp av socialsekreterare upplever att deras kollegor, som de förväntas samarbeta med, 
värderar deras arbete lägre så kommer detta påverka också den enskilde socialsekreterarens 
kognitioner vilket i sin tur kan komma att försämra förutsättningarna för samverkan. Detta 
kan i sin tur, genom en parallellprocess, påverka den enskilde klienten (Gordan, 1998; 
Gordan, 2002; Holm, 2002).  
 
I vår empiri beskriver samtliga intervjupersoner att arbetsmiljökulturen på arbetsplatsen kan 
avspegla sig i klientrelationen. Detta bekräftas också av Morén (1992) som menar att 
relationen mellan socialarbetare och arbetsledare innebär i viktiga avseenden en 
parallellprocess mellan till relationen socialarbetare och biståndssökande.  
 
Cedersund (1992) kom i sin doktorsavhandling fram att arbetet med socialbidrag är ett 
splittrat arbete och svåra arbetsuppgifter och där de enskilda handläggarna kände sig 
ensamma i sitt beslutsfattande och saknade stöd från organisation och ledning. Detta 
framkommer dock inte i vår empiri.  
 
Samtliga intervjupersoner tar också upp chefen som en viktig förebild och representant för 
organisationen och utvecklare av positiva parallellprocesser. Detta bekräftar också Morén 
(1992) som menar att socialarbetarens handlingsutrymme snarare definieras relationellt än 
administrativt eftersom det förmedlas koder från arbetsledaren som anger vilka tolkningar av 
verkligheten som är legitima.  
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Därför menar Morén (1992) att relationen mellan socialarbetare - arbetsledare måste vara 
strukturerad på ett sådant sätt att den möjliggör en kunskaps- och erfarenhetsöverföring som 
innebär vidgade tolkningsmöjligheter för socialsekreteraren i hennes uppdrag. 
 
I empirin finns en samstämmig uppfattning om att reflektion och vidareutbildning är viktiga 
faktorer för att säkra kvalitén i arbetet men också för att orka med arbetet.  
 
Samtliga socialsekreterare menar att arbetsgivaren uppmuntrar till vidareutbildning och 
reflektion men att det i huvudsak ligger på den enskilde socialsekreteraren att skapa ett 
utrymme för det. Organisationen sänder på så sätt ut dubbla budskap. Denna bild bekräftas 
delvis i den tidigare forskningen. Billquist och Dellgran (2003) menar utbildningen kring 
arbetet med ekonomiskt bistånd är det starkt eftersatt, både inom den grundläggande 
socionomutbildning och på fort - och vidareutbildningsnivå.  
 
Även Fred och Olsson (2002) konstaterar att vidareutbildningen för socialsekreterare inom 
försörjningsstöd är starkt missgynnade i jämförelse med andra kategorier socialarbetare. Detta 
trots att det idag finns en diskussion om att arbetet inom socialtjänsten måste bli mer 
evidensbaserat (Börjesson, 2003). Men den tidigare forskningen visar att det bland 
socialarbetarna finns en uttalad och utbredd skepsis mot ”formaliserad kunskap” och de som 
intar denna skeptiska hållning förordar istället en slags ”tyst kunskap” (Bergmark & 
Lundström, 2000). Denna uppfattning har vi inte stött på bland våra intervjupersoner. 
 
Enligt det kognitiva perspektivet är det viktigt att individen har förmågan att utvärdera sina 
kognitiva processer för att på så sätt se om de bidrar till att nå de egna målsättningarna. När 
individen gör det så tänker hon metakognitivt och det är de metakognitiva tankarna som kan 
resultera i att individen förändrar sina kognitiva processer och strukturer (Lilja, Larsson & 
Hamilton, 1996).  
 
Som vi förstår det kan reflektion ses som en form av metakognitivt tänkande och 
vidareutbildningen kan ses som en viktig förutsättning för reflektionen. Genom att reflektera 
och vidareutbilda sig ges socialsekreteraren också verktyg att ”sätta ord” på det hon gör. När 
socialsekreteraren förmår att beskriva och kommunicera sitt uppdrag och det hon faktiskt gör 
så ökar också förutsättningar att för henne att hävda sig gentemot organisation och övriga 
kollegor vilket ökar både hennes inre och yttre handlingsutrymme (Berglind, 1995).  
 
Reflektion och vidareutbildning förbättrar också förutsättningarna för mer genomtänkta och 
rättsäkra beslut vilken i slutändan också gagnar den enskilde klienten och klientrelationen. 
Detta bekräftas delvis av Denvall (1999) som menar att en konsekvens av otillräckliga 
utbildningsinsatser inom socialtjänsten får som konsekvens att professionaliteten utarmas 
vilket i slutändan leder till en försämrad yrkesstolthet och som i slutändan drabbar klienten.  
 
Vår helhetsanalys kan också sammanfattas med hjälp av en figur vilken följer nedan.  
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9. SLUTDISKUSSION 
 
I detta kapitel sammanfattar vi vårt resultat och vår analys strukturerad utifrån våra 
forskningsfrågor. I samband med redovisningen gör vi korta jämförelser med den tidigare 
forskningen och de teoretiska perspektiven. Därefter följer en avslutande sammanfattning där 
vi kopplar vårt resultat till vår övergripande problemställning. Efter det följer en diskussion 
kring den valda metoden. Sist i kapitlet diskuterar vi och ger förslag till fortsatt forskning 
inom området. 
 
9.1 Sammanfattning av resultatbilden 
Hur beskriver och upplever ett urval av socialsekreterare/chefer/experter socialsekreterarens 
uppgift i mötet med klienter som söker försörjningsstöd? 
 
Den bild av socialsekreterarens uppdrag i mötet med klienten som framträder i 
intervjupersonernas berättelser är både omfattande, komplex och dubbelbottnad. Denna bild 
bekräftas också i den tidigare forskningen (Bergmark, 200b; Bergström, 2000; Billquist & 
Dellgran, 2003; Cedersund, 1992; Fredin, 1993; Puide, 2000). Utifrån ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv och kognitiv teori kan man se att socialsekreterarens 
uppgift i mötet med klienterna formuleras i ett komplext samspel mellan yrkesmässiga 
förväntningar som uttalas av arbetsgivaren, medborgliga förväntningar som kommer till 
uttryck i sociala konventioner, socialsekreterarens egna kognitioner och klientens behov. Det 
huvudsakliga målet är hjälp till självförsörjning, och i avvaktan på det hjälpa till med 
försörjningen, vilket innebär att även andra problem än de rent ekonomiska uppdagas och ska 
hanteras (Socialstyrelsen, 2000). Utöver detta är socialsekreteraren bärare av, och ska 
upprätthålla, sociala konventioner. Denna bild bekräftas också av Bergmark (2000b) som 
menar att socialsekreteraren utöver de mer formella och manifesta förväntningarna och 
funktionerna har att hantera mer latenta förväntningar och funktioner.    
 
Socialsekreterarrollen beskrivs också i empirin som innehållande två olika roller: en 
myndighetsutövande och en mer stödjande och hjälpande. Tidigare forskning beskriver också 
socialsekreterarrollen som dubbel men också som problematisk (Billquist, 1999; Billquist & 
Dellgran, 2003; Carlsson, 2003; Denvall, 1999; Morén, 1992; Sunesson, 1985; Wächter, 
2000). Den problematik kring dubbelheten i socialsekreterarrollen, som den av oss redovisade 
tidigare forskningen i huvudsak ger uttryck för, är inte lika uppenbar i vår empiri utan hur 
intervjupersonerna upplever denna dubbelhet skiftar. Med rollteoretiska termer kan man 
förklara det som att ibland kan den dubbla rollen utlösa en rollkonflikt och ibland utgöra en 
faktisk möjlighet och då upplevas som rollkomplementarisk (Hutchison, 1999; Payne, 2002). 
Med ett kognitivt perspektiv kan man förstå det som att hur framgångsrik socialsekreteraren 
är i att hantera den dubbla rollen är kopplad till hur väl hon lyckas reflektera och tänka 
metakognitivt. Ett utvecklat metakognitivt tänkande är i sin tur kopplat till hur 
socialsekreteraren upplever sitt handlingsutrymme (Lilja, Larsson & Hamilton, 1996).   
 
Hur beskrivs relationens betydelse för socialsekreterarens arbete med klienten och vilka 
faktiska möjligheter eller hinder finns för att skapa en relation?  
 
Klientrelationen beskrivs både i vår empiri och i den tidigare forskningen som grundläggande 
och central för att kunna åstadkomma ett bra arbete (Carlsson, 2003; Bernler & Johnsson, 
2001; Denvall, 1999; Fred & Olsson, 2002; Gordan, 2002; Holm, 2002; Larsson & Morén, 
1998; Morén, 1992).  
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Med ett kognitivt perspektiv förstår vi det som att det finns en koppling mellan 
socialsekreterarnas egna kognitioner och förutsättningarna för relationen. Centralt för den 
professionella relationen är också socialsekreterarens förhållningssätt och förmåga till empati 
(Bernler & Johnsson, 2001; Holm, 2002).  
 
Med socialkonstruktivistiskt sätt att se på relationen kan man förstå det som att den också 
pågår i en organisatorisk kontext, i ett samspel med den fysiska och sociala miljön (Payne, 
2002). I vår empiri har det framkommit att den fysiska och sociala miljön kan vara av både 
möjliggörande och hindrande karaktär. Chefen beskrivs som en viktig förebild och utvecklare 
av positiva parallellprocesser (Bernler & Johnsson, 2001; Gordan, 1998; Gordan, 2002; Holm, 
2002). Detta bekräftas också i den tidigare forskningen som säger att en förutsättning för 
relationsskapandet är att det är förankrat hos chefen och organisationen (Morén, 1992). 
Utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt, kognitiv teori och rollteori förstår vi också att om 
inte socialsekreteraren upplever att det finns förväntningar på henne i den sociala kontexten 
på att hon ska arbeta med det mer relationsskapande och stödjande arbetet så kommer hon 
själv, när det uppstår tidsbrist, att välja bort det till förmån för ren myndighetsutövning 
(Helleday, Jorup & Wikander, 1998; Hutchison, 1999; Lalljee, 1998; Payne, 2002). Detta 
bekräftas också delvis i den tidigare forskningen av Sunesson (1981) som menar att när 
klienternas problematik blir för komplex då får regler och normer en trygghetsfunktion i 
utredningsprocessen. Hinder för relationsskapandet kan enligt vår empiri också vara den 
byråkratiska kontexten som sätter gränser för hur nära relationen kan bli och vad den kan 
innehålla. Detta bekräftas av Johansson (1992). Empirin visar också att i det professionella 
förhållningssättet ligger att ständigt hantera balansen mellan närhet och distans till klienten 
vilket också Fredin (1993) i sin teori belyser.   
 
Utifrån ett socialkonstruktivistiskt, kognitivt- och rollteoretiskt perspektiv förstår vi det som 
att om socialsekreterarens egna kognitioner och metakognitioner, den organisatoriska 
kontextens förväntningar och den enskilde klientens förväntningar överensstämmer finns det 
goda förutsättningar för klientrelationen (Helleday, Jorup & Wikander, 1998; Hutchison, 
1999; Lalljee, 1998; Lilja, Larsson & Hamilton, 1996; Payne, 2002).   
 
Hur beskrivs och upplevs betydelsen av lagar, riktlinjer, attityder i samhället, arbetsplatsens 
kultur och egna tankar för socialsekreterarens bedömningar och beslut. 
 
I vår empiri framkommer det att det är en mängd olika faktorer i ett komplext samspel som 
påverkar socialsekreterarnas bedömningar och beslut vilket också den tidigare forskningen 
visar (Hydén, 1996). Empirin och den tidigare forskningen visar att lagen och riktlinjerna 
fungerar som en slags ram men att även den sociala kontexten, i form av ekonomin och 
attityderna i samhället samt arbetsplatsens organisation och kultur, har en betydelse för 
bedömningarna och besluten (Hydén, 1996). Inom denna ram visar empirin och forskningen 
att det finns ett handlingsutrymme för socialsekreteraren att göra egna bedömningar och fatta 
egna beslut (Hydén, 1996; Sunesson; 1981). Efter att ha tolkat vår empiri utifrån kognitiv 
teori förstår vi också att socialsekreterarens kognitioner och kognitiva strukturer har stor 
betydelse (Helleday, Jorup & Wikander, 1998; Lalljee, 1998; Perris, 1986). I vår empiri har vi 
funnit att närheten i klientrelationen har en betydelse för vilka beslut som kommer att fattas, 
vilket också den tidigare forskningen kommit fram till (Cedersund, 1992; Hydén, Kyhle 
Westermark & Stenberg, 1995; Kullberg, 1994; Sunesson; 1981). 
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I empirin framkommer också att lagar och riktlinjer främst upplevs som ett stöd för 
socialsekreterarens möjlighet att göra bedömningar och fatta beslut. Detta skiljer sig delvis 
från den tidigare forskningen. Exempelvis så gav socialarbetarna i Larssons och Moréns 
(1988) studie uttryck för att de kände sig kringskurna av administrativ styrning.  
I vår empiri framkommer att när riktlinjerna upplevs som ett hinder så beror det på att de 
kolliderar de med de egna värderingarna och de kognitiva strukturerarna (Perris, 1986). Vid 
dessa tillfällen använder socialsekreterarna, när det finns utrymme, sina möjligheter att göra 
avsteg med stöd av delegationsordningen. Socialsekreterarna ser egna möjligheter att påverka 
riktlinjerna, och genom att se riktlinjerna som något föränderligt, så skapar hon ett slags 
kognitivt handlingsutrymme åt sig själv (Berglind, 1995). Forskningen visar att när 
socialsekreterarens upplever klienternas problematik för komplex så finner hon en trygghet i 
regler och normer (Sunesson, 1981). 
 
Hur beskrivs betydelsen av arbetsplatsens organisation och kultur för socialsekreterarens 
klientarbete? 
 
Med ett socialkonstruktivistiskt synsätt förstår vi det som att organisationen som social 
kontext har betydelse för socialsekreterarens arbete. I vår empiri framkommer det att den 
specialiserade organisationen rymmer både möjligheter och hinder men förefaller att vara så 
befäst som idé att det är svårt att se bortom den (Payne, 2002). Detta bekräftar delvis den 
tidigare forskningen (Byberg, 2002; Bergmark, 2000a; Bergmark & Lundström, 1998; 
Bergström, 2000). Av empirin framkommer att samtidigt som den specialiserade organisa-
tionen gynnar en slags spetskompetens så försvårar den helhetssynen och kon-tinuiteten i 
klientarbetet. Utifrån ett kognitivt perspektiv förstår vi det som att hur socialsekreterarn 
upplever och väljer att förhålla sig till organisationen också får konsekvenser för hennes 
handlingsutrymme, eftersom vårt tänkande i hög grad formar våra känslor och därmed 
handlande (Helleday, Jorup & Wikander, 1998).  
 
Den tidigare forskningen visar att det förekommer förenklade föreställningar om att 
socialsekreterarens arbetsuppgifter inom försörjningsstöd är mindre kvalificerade eftersom 
arbetet innehåller ett stort inslag av kontrolladministrativ karaktär och mindre av det 
behandlingsarbete som tillskrivs andra typer av socialt arbete (Billquist & Dellgran, 2003; 
Fred & Olsson, 2002; Puide, 2000). Denna bild bekräftas av vår empiri. Utifrån ett kognitivt 
och ett metakognitivt perspektiv förstår vi det som att dessa förenklade föreställningarna kan 
påverka förutsättningarna för samverkan vilket i sin tur, genom en parallellprocess, kan 
påverka den enskilde klienten (Lalljee, 1998; Lilja, Larsson & Hamilton, 1996). I empirin 
beskrivs chefen som en viktig förebild och, som vi förstår, en representant för organisationen 
och utvecklare av positiva parallellprocesser (Bernler & Johnsson, 2001; Gordan, 1998; 
Gordan, 2002; Holm, 2002). 
 
I empirin framkommer att reflektion och vidareutbildning ses som viktiga faktorer för att 
säkra kvalitén i arbetet men också för att orka med arbetet. Även om arbetsgivaren 
uppmuntrar till vidareutbildning och reflektion så ligger det i huvudsak på den enskilde 
socialsekreteraren att skapa ett utrymme för det. Organisationen sänder på så sätt ut dubbla 
budskap. Med ett metakognitivt perspektiv förstår vi det som att när socialsekreteraren förmår 
att beskriva och kommunicera sitt uppdrag, och sätta ord på det hon faktiskt gör, så ökar 
också förutsättningar att för henne att hävda sig gentemot organisation och övriga kollegor. 
Reflektion och vidareutbildning förbättrar också förutsättningarna för mer genomtänkta och 
rättsäkra beslut vilken i slutändan också gagnar den enskilde klienten och klientrelationen 
(Lilja, Larsson & Hamilton, 1996).  
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Enligt Denvall (1999) kan otillräckliga utbildningsinsatser få som konsekvens att 
professionaliteten utarmas vilket kan leda till en försämrad yrkesstolthet och som kan drabba 
klienten.   
 
Avslutande sammanfattning utifrån problemställningen 
Efter att ha tagit del av den tidigare forskningen och analyserat empirin utifrån valda teorier 
förstår vi att socialsekreterarens handlingsutrymme i mötet med klienten är kopplat till en 
mängd olika, både inre och yttre, förutsättningar i ett komplext samspel (Berglind, 1995). 
Handlingsutrymmet går inte enbart att förstå genom att ta del av lagar, riktlinjer och 
organisationsskisser utan det är i hög grad också relationellt bestämt.  
 
De inre förutsättningarna handlar om socialsekreterarens kognitioner, hur hon tolkar sitt 
uppdrag, och hennes sätt att tolka sitt handlingsutrymme (Berglind, 1995). De yttre 
förutsättningarna handlar bland annat om de yrkesmässiga förväntningarna och ramar som 
socialtjänstlagen, riktlinjerna och arbetsplatsorganisationen men också om relationerna inom 
arbetsgruppen och vilken kultur som råder på arbetsplatsen. Men den enskilda 
socialsekreteraren och arbetsgruppens handlingsutrymme påverkas också av olika strukturella 
faktorer i omgivningen och av sociala konventioner (Payne, 2002).  
 
För att förstå socialsekreterarens handlingsutrymme i mötet med klienten så måste man också 
ta hänsyn till att hon är verksam inom en offentlig byråkratisk kontext vilket i sin tur för med 
sig specifika förutsättningar för handlingsutrymmet. Socialsekreteraren ska göra individuella 
bedömningar utifrån generella skrivningar i lag och riktlinjer vilket innebär att hon ska vara 
både organisationsrepresentant och hjälpare på en och samma gång (Johansson, 1992). Detta 
innebär att hon måste hitta ett eget sätt att möta klientens psykosociala behov inom de ramar 
som lagen och riktlinjerna satt upp. Hon måste skapa en balans mellan service och kontroll. 
Likaså måste man för att kunna förstå socialsekreterarens handlingsutrymme ta hänsyn till hur 
snävt verksamheten är specialiserad och hur hög arbetsbelastningen är. Sist men inte minst så 
påverkar också klientens inställning, och innehållet i klientrelationen, socialsekreterarens 
handlingsutrymme. 
 
9.2 Metoddiskussion 
Syftet med vår uppsats har varit att nå en ökad kunskap och förståelse för socialsekreterarens 
handlingsutrymme i mötet med klienter som söker försörjningsstöd. Genom 
intervjupersonernas berättelser har vi velat få en bild av vilka möjligheter som 
socialsekreteraren har, inom de ramar som lagar, riktlinjer och organisation sätter upp, att 
beakta ett psykosocialt synsätt. Den kvalitativa metoden med djupintervjuer har enligt oss 
fungerat väl när det gäller att nå dessa syften. I överensstämmelse med den kvalitativa 
metodens syfte anser vi att vi har erhållit täta och detaljrika berättelser från våra 
intervjupersoner (Halvorsen, 1992; Patton, 1990).  
 
Empirin som vi erhållit är både omfattande och innehållsrik och det har ibland varit svårt att 
selektera men vi har försökt att välja ut den empiri som svarar mot studiens syfte, 
problemställning och forskningsfrågor. Enligt Backman (1998) och Bjereld, Demker och 
Hinnfors (2002) är det viktigt att sortera det empiriska materialet efter en viss princip, och för 
att man ska lyckas med detta så måste forskningsfrågorna vara precisa. Så här i efterhand kan 
vi konstatera att våra forskningsfrågor varit väl vida. Om vår uppsats forskningsfrågor inte 
hade spänt över ett så brett ”fält” hade vi kunnat följa upp frågorna noggrannare i 
intervjusituationen och på sätt nått en mer specifik kunskap och djupare förståelse.  
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Exempelvis hade vi kunnat fördjupa oss i klientrelationens betydelse för socialsekreterarens 
handlingsutrymme och problematiserat kring denna. Likaså hade vi kunnat följa upp 
diskussionen om socialsekreterarens dubbla uppdrag och kunnat identifiera i vilka specifika 
situationer som den upplevs som hindrande eller möjliggörande. Å andra sidan hade en 
avgränsning av våra forskningsfrågor inneburit att vi inte hade kunnat synliggöra den 
komplexitet som omgärdar och påverkar socialsekreterarens handlingsutrymme.  
 
För att fånga vår problemställnings komplexitet valde vi att redovisa utförliga citat i en 
ganska omfattande resultatdel. Detta såg vi som betydelsefullt då vi, liksom Lieblich, Tuval-
Mashiach och Zilber (1998), menar att vi genom de utförliga narrativa beskrivningarna kunnat 
tränga djupare in i fenomenet. Å ena sidan medför detta att det kan upplevas som mycket 
empiri att ta del av på en och samma gång. Å andra sidan har vi försökt att underlätta 
läsbarheten genom att göra tydliga meningskoncentrerande sammanfattningar efter varje tema 
i resultatdelen (Kvale, 1997).  
 
Inom den senare narrativa forskningen har man också uppmärksammat behovet av få fram 
mer fullständiga berättelser genom att inte bara analysera den medvetet uttalade berättelsen 
utan man försöker också finna olika strategier som kan tydliggöra ”den frånvarande eller mer 
dolda berättelsen”. Med detta avses utsagor som saknas för att berättelser ska bli mer 
fullständiga eller som av olika skäl inte har kunnat verbaliseras och som möjligen kan vara 
mer eller mindre omedvetna för berättaren vid intervjusituationen (Chase, 1993).  
 
Så i efterhand funderar vi över om det kan finnas några sådana ”dolda berättelser” hos våra 
intervjupersoner eftersom vi delvis nått ett annat resultat än det som den tidigare forskningen 
visar. Ytterligare ett tecken på att det kan finnas en ”dold berättelse” som inte kommit fram 
under våra intervjuer är att Görel Freds berättelser, utifrån sin observatörsroll, har större 
samstämmighet med den tidigare forskningen än med de övriga intervjupersonernas 
berättelser. Detta menar vi kan tolkas på två sätt. Å ena sidan kan de berättelser som kommit 
fram tolkas som ett uttryck för intervjupersonernas verkliga upplevelser av sitt arbete och så 
fall har vi i vår studie kommit fram till ett resultat som på viktiga punkter skiljer sig från den 
tidigare forskningen. Å andra sidan kan man tolka detta metodologiskt och dra den slutsatsen 
att vår metod, inom ramen för en C-uppsats, inte varit tillräcklig för att få fram eventuella 
”dolda berättelser”. Ett sätt att utvidga vår metod hade varit att göra fler intervjuer med 
samma personer och/eller gjort deltagande observationer. Detta är enligt Bergmark (2000a) 
nödvändigt eftersom erfarenheterna från socialtjänsten tydligt visar att vad man i realiteten 
gör inte är synonymt med vad man påstår att man gör. Detta har dock inte varit möjligt för oss 
och vi menar att man också kan anlägga ett etiskt perspektiv på det hela (Kvale, 1997).  
 
Den här typen av metodologiska frågor problematiserar validitetsbegreppet eftersom 
validiteten inom kvalitativ forskning enligt Ruth (1991) hör samman med relevansen i våra 
data. Även om vi i vissa delar av vårt resultat inte kommit fram till liknande tolkningar som 
den tidigare forskningen så menar vi ändå att man kan tala om en naturalistisk generalisering 
eftersom vi genom uppsatsen bidrar vi till att synliggöra tyst kunskap om socialsekreterarens 
handlingsutrymme i mötet med klienter som söker försörjningsstöd (Kvale, 1997).  
 
I andra delar av vårt resultat har vi kommit fram till liknade tolkningar som den tidigare 
forskningen gjort. I dessa avseenden menar vi att en extrapolering kan vara möjlig att göra 
utifrån vårt resultat (Patton, 1990). Inom kvalitativ forskning är också vår förförståelse 
relevant för reliabilitetsfrågan (Ruth, 1991). Förförståelsens betydelse är också central för 
valet av vetenskapsfilosofisk position.  
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Medan undersökaren enligt den fenomenologiska positionen ska sätta sin förförståelse inom 
parantes så är undersökarens förförståelse inom den hermeneutiska positionen central 
eftersom undersökaaren ska tolka berättelserna (Kvale, 1997). I vår uppsats har vi gjort en 
vetenskapsfilosofisk triangulering när vi inspirerats av både den fenomenologiska och det 
hermeneutiska synsättet (Shaw, 1999). Vi är medvetna om att de båda synsättet delvis rymmer 
dessa motsättningar men vi har försökt att hantera det genom att ha ett utförligt, otolkat och 
separat resultatkapitel och istället ha ett särskilt analyskapitel där vi tolkar empirin. Vi har 
också i metodkapitlet redovisat vår förförståelse (Kvale, 1997). Trots detta så är vi i efterhand 
osäkra över hur vår förförståelse har influerat oss i vår tolkning. Men det faktum att vi har 
varit två undersökare tror vi ändå har bidragit till en medvetenhet om vad som är vår 
förförståelse och vad som är intervjupersonernas mening.   
 
9.3 Förslag till fortsatt forskning 
Forskningen kring socialsekreterarens förutsättningar och handlingsutrymme är idag inte så 
omfattande och därför finns det många tänkbara forskningsfrågor att ställa (Bergmark, 2000a; 
Billquist & Dellgran, 2003, Puide, 2000). Exempelvis kan vi se ett behov av ökad forskning 
kring socialsekreterarens dubbla roll som myndighetsperson och hjälpare och hur det påverkar 
hennes utrymme att skapa relationer till klienten. Ett annat forskningsområde vi kan se är 
vilka mekanismer som ligger bakom socialsekreterarens interna status och hur statusen 
påverkar hennes förutsättningar i mötet med klienterna. Skulle till exempel genusteorier bättre 
förklara statusfrågan? Ett forskningsområde som vi kan se är varför motståndet mot 
försämrade arbetsvillkor (i form av tidsbrist) upplevs som ett personligt ansvar istället för ett 
politiskt och organisatoriskt ansvar. En utökad forskning kring detta område ligger som vi ser 
det i hela samhällets intresse och inte enbart i den enskilde socialsekreterarens. 
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11. BILAGOR 
 
INTERVJUGUIDE  
 
Inledande frågor  

• Ålder 
• Utbildning 
• Titel/antal år på arbetsplatsen eller uppdraget 
• Antal år inom socialt arbete/tidigare arbeten och erfarenheter 

 
Vi vill att Du svarar på frågorna utifrån din specifika roll som 
socialsekreterare/chef/expert/. 
 
Socialsekreterarens uppdrag i mötet med klienter som söker 
försörjningsstöd 
1. Hur skulle du vilja beskriva att en typisk klient ser ut hos er/socialtjänstens 
försörjningsverksamhet? 
 
2. Hur skulle du vilja beskriva din/socialsekreterarens uppgift i mötet med klienter som söker 
försörjningsstöd? Är den enbart att bedöma behovet/rätten till försörjningsstöd eller finns det 
ett vidare uppdrag?  
 
3. Om någon skulle be dig berätta om hur processen kan/brukar se ut från det att klienten tar 
en första kontakt till ett beslut om insats, vad skulle du berätta då? Hur informeras klienten 
om rätten att överklaga beslut? 
 
4. Hur tänker du om möjligheterna som du/socialsekreteraren har att reflektera över ditt/sitt 
arbete, vidareutbilda sig samt få stöd och handledning? Kan du ge exempel? 
 
Tolkning av socialsekreterarens handlingsutrymme 
5. Kan du beskriva vilken betydelse lagar, riktlinjer, attityder i samhället, egna tankar, 
arbetsplatsens tänk har för dina/socialsekreterarens bedömningar och beslut. Vad är mest 
viktigt och vad är mindre viktigt? 
 
6. Hur tänker du kring regelverkets (SoL, riktlinjer) betydelse för ditt/socialsekreterarens 
arbete? Uppfattar du det som ett stöd eller ett hinder. Kan du ge exempel? Finns det tillfällen 
när du/socialsekreteraren kan besluta utöver socialbidragsnormen? Kan du ge exempel? 
 
7. Hur tänker du kring arbetsplatsorganisationens betydelse för ditt/socialsekreterarens arbete? 
Uppfattar du den som ett stöd eller ett hinder. Kan du ge exempel? 
 
8. Upplever du att din/socialsekreterarens bedömning av klienters behov fått stå tillbaka till 
förmån för andra prioriteringar som till exempel budgetramar, riktlinjer, socialbidragsnormer? 
Har det hänt ofta eller mer sällan? Kan du ge exempel? 
 
9 Vilka möjligheter upplever du att du/socialsekreteraren har att skapa individuellt anpassade 
insatser för den enskilde klienten? Vilka möjligheter har du/socialsekreteraren att gå utanför 
de gängse insatserna? 
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Relationen mellan ett psykosocialt helhetstänkande och ett mer 
administrativt, lag- och regelstyrt tänkande 
10. Hur skulle du vilja beskriva i vilken omfattning klienternas livssituation kartläggs? Är det 
bara arbetsförmågan/arbetslivserfarenheten eller hela den psykosociala livssituationen som är 
intressant? Kan du ge exempel? 
 
11. Hur upplever du att klienternas (som söker försörjningsstöd) problem betraktas inom 
socialtjänsten? Bara som ett sysselsättningsproblem eller ses andra aspekter som viktiga? Kan 
du ge exempel?  
 
12. Finns det möjlighet för dig/socialsekreteraren att arbeta med andra frågor än de rent 
ekonomiska? Som till exempel stödjande samtal och motivationssamtal. Om inte, vad 
hindrar? 
 
13. Hur skulle du vilja beskriva klientmötets betydelse för att lösa problem? Vilka faktiska 
möjligheter har du/socialsekreteraren att möta/skapa en relation till klienten? Vilka är 
möjligheterna och/eller hindren? 
 
14. Hur skulle du vilja beskriva chefens, arbetskamraternas och arbetsklimatets påverkan på 
klientmötet? Vad görs generellt och vad gör du för att främja ett öppet och reflekterande 
klimat?  
 
15. Hur tänker du att din/socialsekreterarens arbetstid är fördelad mellan handläggning, 
interna möten och klientmöten? Är det en rimlig fördelning? Om inte, hur borde det vara 
istället? 
 
16. Hur skulle du vilja beskriv relationen mellan socialsekreterarens myndighetutövande roll 
och den mer psykosocialt stödjande rollen? Upplever du en konflikt? 
 
Den ideala arbetssituationen  
17. Om någon skulle be dig berätta om ideala arbetssituationen för socialsekreteraren i arbetet 
med klienter som söker försörjningsstöd, vad skulle du berätta då? Vi tänker exempelvis på 
hur skulle handlingsutrymmet se ut? Det psykosociala arbetet? Möjligheterna till reflektion, 
stöd och handledning samt vidareutbildning? Klientmötet? Organisationen? 
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Stockholm 0403… 
 
Till 
Deltagarna i studien om 
”Socialsekreterarens 
handlingsutrymme i 
mötet med klienter som 
söker försörjningsstöd”. 

 
 

Hej, …… 
 
Vi vill börja med att tacka Dig för att du vill medverka i vår studie om ”Socialsekreterarens 
handlingsutrymme i mötet med klienter som söker försörjningsstöd”. Bakgrunden till vårt val 
av ämne är att vi under vår praktik fick inblick i hur komplex socialsekreterarens vardag kan 
vara. Socialsekreteraren befinner sig i en postion där hon ska hantera (ibland motstridiga) 
krav från olika aktörer inom det sociala fältet. Detta tycker vi är speciellt tydligt i 
socialtjänstens försörjningsstödsverksamhet. Därför är vi intresserade av hur man kan förstå 
och beskriva en socialsekreterares handlingsutrymme. 
 
Som vi i vår tidigare kontakt redan har nämnt för Dig så kommer intervjun med dig att ingå 
som en del av empirin i vår C-uppsats. Vi kommer att intervjua både socialsekreterare, chefer 
inom socialtjänsten samt en person utanför socialtjänsten men med inblick i socialtjänstens 
försörjningsstödsverksamhet. Vår uppsats har en kvalitativ design och är inspirerad av den 
hermeneutiska strategin. Det innebär att vi i intervjun är intresserade av Din tolkning och 
beskrivning av socialsekreterarens handlingsutrymme i mötet med klienter som söker 
försörjningsstöd. 
 
Vi beräknar att intervjun kommer att ta c:a en timme och den kommer att spelas in på 
kassettband. Banden kommer att raderas efter utskrift. Vår intervjuguide består av olika 
teman med frågor som är öppna till sin karaktär. Självklart kommer Du att vara anonym i 
uppsatsen och Dina svar kommer i utskriften och i själva uppsatsen att säkras konfidentiellt. 
Det innebär att allt i Dina svar som på något sätt kan härledas till Dig kommer att avkodas. 
  
Vi vore tacksamma om intervjun kan genomföras i en lokal/rum där vi kan sitta ostörda. 
  
Har Du frågor om uppsatsens upplägg eller andra funderingar är du välkommen att höra av 
dig! 
  
Med vänlig hälsning 
 
 
Pernilla Mobeck   Thomas Mäkinen 
08-XXX XX XX    08-XX XX XX  
0730-XX XX XX    070-XXX XX XX 
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