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Abstract

Forming a Professional Identity
A qualitative interview study with four socialworkers  
in the needs assessment organization, 2008.

By Lena Lindqvist & Madeleine Regen 

The purpose of this study was to get a better understanding of how newly graduated 

social workers within the elderly care and the need assessment sector forms a profes-

sional identity through a focus on their experience of the socialization process.

The main questions concerned how work place culture socialized the newly gradu-

ated social worker in respect of her or his professional identity.

The study’s theoretical underpinning lies in Symbolic Interactionism. We have 

combined focus group interviews with follow-up personal interviews with the aim 

of deepening to our understanding of the socialization process of social workers and 

what it means for their professional identities.  

Three main results were generated. First, that a well planned introduction and the 

teams’ significance to the formation of professional identity were shown to be impor-

tant. Second that a needs assessment organization with a controlled and standardized 

professional role were noted to be too restrictive as they allowed little possibility for 

the new social worker to shape their own ways of working. This was particularly the 

case where new social workers were unclear about how to go about their work assign-

ment. These results also showed that relation building and dialogue with clients was 

underemphasised and taken for granted. 

Key words: Needs assessment, social worker, professional identity, socialization process, 

caring role.
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Inledning  

Vi är två studenter på Socialhögskolan i Stockholm som i och med denna C-uppsats 

avslutar vår socionomutbildning. Vi har under åren som studerande kommit i kontakt 

med biståndshandläggarrollen genom både teori och praktik, och där vi med denna 

uppsats har haft möjlighet att fördjupa våra tidigare kunskaper inom området. 

Sedan början av 1990-talet har biståndshandläggaren kommit som ny yrkeskategori 

inom äldreomsorgens sociala professionsarena (Engström,1994). Biståndshandläggarna 

är en myndighetsutövande profession inom den kommunala beställarorganisationen 

för äldreomsorg och det är de som möter den äldre biståndssökande i behov av omsorg 

i hemmet eller i särskilt boende. 

Biståndshandläggaren samarbetar dagligen med olika professioner både inom och 

utom den egna organisationen, vilket ställer krav på en egen utvecklad yrkesidentitet. 

Biståndshandläggarna är en profession vars yrkesutövande sträcker sig mellan det 

privata och det offentliga och vilken handlar om att bemöta relationer runt den äldre. 

Biståndshandläggaryrket är ett socialt arbete som likt annat professionellt socialt arbete 

kräver personlig medvetenhet, eftersom biståndshandläggaren framförallt är sitt eget 

främsta verktyg i mötet med den biståndssökande, men även för att biståndshandläg-

garen har i uppdrag som kommunal tjänsteman att följa lagar och riktlinjer. Det är i 

denna sociala sfär och organisation som biståndshandläggarna är yrkesverksamma. 

Arbetssituationen är mångfacetterad och komplex för att det inte alltid finns en given 

lösning på de problem som uppkommer och vilka är svåra att reglera på förhand. 

Arbetssituationen är komplex eftersom den kanske inte ens alltid är önskvärd av de 

äldre och deras anhöriga (Dunér & Nordström, 2003,. Hellström-Muhli, 2003., Jaskyte, 

2005).

Det finns tidigare forskning om biståndshandläggare, deras arbetssituation och 

yrkesidentitet, men då främst sett ur ett organisationsteoretiskt eller ett professions-

teoretiskt perspektiv och med administrativt eller juridiskt fokus. I dessa perspektiv 

betonas svårigheter och dilemman med att vara professionell i en byråkratiskt upp-

byggd organisation. I tidigare forskning finns även de etiska dilemman belysta som 

biståndshandläggarna står inför, i vilka man har observerat att biståndshandläggarna 

ofta själva väljer att fokusera på den administrativa och den juridiska aspekten av yrket, 

istället för att betona den del av sin socionomkompetens som handlar om mötet med 

klienten. Tidigare forskning har dock uppmärksammat brister på området gällande 

biståndshandläggares egna perspektiv med en utgångspunkt i deras egna berättelser 
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(Dunér & Nordström, 2003., Socialstyrelsen, 2006).  Vi har med vår studie följt detta 

spår och valt att undersöka nya biståndshandläggares socialisationsprocess och for-

mande av en yrkesidentitet. Vi har undrat över vad som styr formandet av yrkesrollen 

och vilka möjligheter som den enskilde biståndshandläggaren har att utforma sin egen 

yrkesidentitet och sätt att arbeta på. Med utgångspunkt i nya biståndshandläggares 

berättelser hoppas vi kunna öka förståelsen för hur yrkesidentiteten formas och hur 

socialisationsprocessen kan upplevas.

Problemformulering  
Vi anser att biståndshandläggaren har ett arbete som ställer stora krav på den egna 

personligheten och på en förmåga att kunna förhålla sig till andra. Det underlättar om 

den professionella biståndshandläggaren har en välutvecklad självkännedom, eftersom 

yrket innefattar många möten med människor som är i behov av hjälp och stöd och 

där existentiella dilemman ständigt aktualiseras. Å andra sidan ingår det i bistånds-

handläggarens yrkesroll att infoga sig i en hierarkisk struktur och att arbeta under en 

organisation som i viss mån kräver en formaliserad syn på yrket där det finns tydliga 

roller och förväntningar som ställs på biståndshandläggaren.

Vi upplever att det finns en motsättning här, där den enskilda biståndshandläggaren 

söker att bli respekterad utifrån sina egna behov och att få utveckla en egen yrkesroll och 

de utomstående kraven på att anpassa sig till den omgivande arbetsplatskulturen.

Vi vill utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv undersöka hur nya bistånds-

handläggares yrkesidentitet formas och hur de upplever sin socialisationsprocess. 

Syfte
Syftet är att beskriva och försöka förstå fyra biståndshandläggares formande av sin 

yrkesidentitet och deras erfarenheter av att vara nya.

Frågeställningar 
•  Hur formas de nya biståndshandläggarnas yrkesidentitet i socialisationsprocessen 

på den nya arbetsplatsen?

•  Hur påverkas den nya biståndshandläggaren i mötet med organisationskulturen?
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Centrala begrepp

Inledning av centrala begrepp
Under detta avsnitt kommer vi att ta upp och definiera de centrala begrepp som vi 

anser är av betydelse att mer utförligt förklara i vår studie.

Yrkesidentitet 

Yrkesidentitet är något som formas genom teoretisk utbildning, praktisk erfarenhet och 

handledning från kollegor som internaliserat rollen och kan fungera som förebilder 

(Andersson, 2004., Hagström, Johansson, & Westerholm, 2000., Lave & Wenger, 1991., 

Skau, 2001). Yrkesidentitet kan också ses som en kollektiv identitet där det finns vissa 

gemensamma handlings- och interaktionsmönster hos individer av samma yrke och där 

det kan sägas vara en social identitet. Det kan även ses som ett resultat av människors 

behov av att anpassa sig till sin sociala omgivning (Ahmadi, 2000). Yrkesidentiteter 

är inte något statiskt, utan istället något som ständigt omformas då människor möts, 

interagerar och jämför sig med varandra (Thunborg, 2004).

Socialisationsprocess

Socialisationsprocessen är ett mångtydigt begrepp som angränsar till många olika 

områden och det finns följaktligen många sätt att definiera den på. I vår studie har vi 

valt att definiera socialisationsprocessen enligt följande: Ett av de huvudsakliga målen 

för en arbetsplats är att under introduktionsfasen socialisera och slussa in den enskilde 

i yrket, genom att utveckla en känsla av kompetens i utförandet av arbetet, tydliggöra 

yrkesrollen och utveckla en realistisk förväntning på vad som går att utföra inom yrket 

samt att utveckla relationer med sina nya kollegor ( Jaskyte, 2005). Vi vill också betona 

att i vår definition sker socialisationsprocessen i en specifik kontext och i en växelverkan 

med arbetsplatsens organisation och medlemmar ( Jfr. Ellström, 2004). 

Omsorgsroll 

I ordet omsorg ligger en innebörd ”att sörja för”, att känna med och för någon annan 

(Waerness, 1996). I betydelsen av omsorg ryms både en praktisk och en känslomässig 

sida, där sysslor är utförda med eftertanke, noggrannhet och omtanke av en känslo-

mässigt engagerad person. I ordet omsorg ligger det även en betydelse av kvalitet i den 

verksamhet som bedrivs (Nationalencyklopedien, 2008., Szebehely, 1996). 
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Gräsrotsbyråkrat 

En offentligt anställd myndighetsperson, vilken dels sköter direktkontakten med med-

borgarna i sitt dagliga arbete och dels har en viss handlingsfrihet gällande utförandet 

av sina arbetsuppgifter. Gräsrotsbyråkraten är de enda inom organisationen som har 

en gränsöverskridande roll i den meningen att hon/han har förstahandsuppgifterna 

om klienterna, samtidigt som hon/han har kunskaper om de organisatoriska möjlig-

heter som står till buds för att möta den enskilda klienten och hennes/hans behov 

( Johansson, 2007).

Biståndshandläggare för äldre  

Det är biståndshandläggaren som har som sitt ansvar att ta emot, möta, utreda, bedöma 

och besluta i ansökningar kring omsorgshjälp från den biståndssökande äldre (Dunér 

& Nordström, 2003., Norman & Schön, 2005., SOSFS, 2007., Socialstyrelsen, 2006). 

Innan beslut kan fattas ska biståndshandläggaren först utreda och bedöma den enskildes 

behov av hjälp enligt socialtjänstlagen. Hjälpen kan röra sig om vardagsnära sysslor i 

hemmet som den äldre inte längre kan utföra självständigt. Men det kan även röra sig 

om mer komplexa situationer där utredningar och beslut resulterar i flytt från det egna 

hemmet till någon typ av omvårdnadsinstitution. Karaktären på önskad hjälp i hemmet 

kan sträcka sig från att handla om enklare sysslor såsom inköp och städning till en mer 

omfattande personlig omvårdnad. Biståndshandläggaren gör även utredningar som 

kan handla om en social omsorg där aktiviteter, stimulans eller motivationskapande 

samtal för den biståndssökande kan bli aktuellt. Ansökan om hjälp är individuell och 

insatserna är enbart riktade till den sökande (SFS, 2001). 

Rättvisemoral 

Rättvisemoral bottnar i ett synsätt där allas lika rättigheter betonas och där lika behand-

ling eftersträvas enligt vissa allmängiltiga regler. Ett rättvisemoraliskt sätt att betrakta 

världen och att lösa svåra överväganden är ett rationellt sätt att betrakta världen på. 

Man kan med rättvisemoral som verktyg härleda sig fram till ett korrekt handlande i 

den specifika situationen om man känner till vilka principer det handlar om och hur 

dessa är hierarkiskt inbördes ordnade. Människor är här betraktade som självständiga 

och ansvarsfullt handlande individer (Dunér & Nordström, 2003., Gilligan, 1982).

Omsorgsmoral 

Omsorgsmoral betonar den enskildes unika situation och vårt ansvar för varandra. Här 

kan man inte härleda ett korrekt handlande genom en inbördes hierarkisk ordning. 

Omsorgsmoralen hänger istället samman med den specifika situationen och om att 

jämka samman ståndpunkter och söka samarbete genom att upprätthålla relationer. 

Omsorgsmoralen betonar nätverket av relationer och den icke utbytbara människan 

(Dunér & Nordström, 2003., Gilligan, 1982).

Team & organisationskultur 

Inom dagens teambegrepp finns en betoning på flexibilitet och en förmåga att anpassa 

sig till en dynamisk omgivning. Utmärkande för ett team är att den består av mellan 
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cirka fem till femton medlemmar. Teamets medlemmar tar ett kollektivt ansvar för 

arbetsuppgifter och har ett effektivt samarbete inom gruppen samt har befogenhet 

att ta vissa beslut som tidigare var arbetsledarens uppgift. Teamets arbete syftar till 

att uppnå mål på teamnivå och där de varit delaktig i formuleringen av målen. Ett 

andra viktigt syfte med teamets arbete är att erfarenheter och kompetens sprids och 

utvecklas inom teamet samt till andra teamgrupper inom organisationen. Den organi-

sationskultur vilken teamet är en del av kan ses som en frusen ideologi, där värderingar 

och förhållningssätt ligger inkapslade i organisationen och endast långsamt förändras 

över tid (Kock, 2004).

Autentiskt lärande 

Begreppet autentiskt lärande kan användas då man vill förstå en läroprocess samt 

förstå hur vuxna tillägnar sig ett vardagslärande, där även vikten av våra individuella 

erfarenheter, den historiska bakgrunden och vårt sociala liv spelar in för vår tolkning 

av omvärlden. Andersson betonar tre innebörder för det autentiska lärandebegreppet: 

deltagarcentrerad, ämnescentrerad och situationsbunden. I det autentiska lärandet 

framhålls betydelsen av att som nybörjare få delta och tillägna sig kunskaper och 

färdigheter i en gemenskap (Andersson, 2004). Det blir i detta resonemang viktigt 

att framhålla relationen mellan den nya och de mer erfarna i gemenskapen och inom 

praktiken. Det handlar här om en läroprocess som stödjer de nya att bli delaktiga i 

praktiken genom att inte avkräva ett helt och fullt deltagande från början. 
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Bakgrund & tidigare forskning 

Inledning av bakgrund & tidigare forskning
Vi kommer under detta avsnitt att ta upp tidigare forskning om yrkesidentitet och 

socialisation. Vi kommer vidare att redogöra för de huvudsakliga målen med socionom-

utbildningen och därefter kommer vi att ta upp den kommunala organisationen och 

biståndshandläggarrollen inom äldreomsorgen. Avsnittet utmynnar slutligen i studiens 

problemformulering, syfte och frågeställningar. 

Yrkesidentitet & Socialisation 
Yrkesidentitet är något som formas genom teoretisk utbildning, praktisk erfarenhet 

och handledning från kollegor som internaliserat rollen och kan fungera som före-

bilder (Hagström, Johansson, & Westerholm, 2000., Skau, 2001). En central del av 

socialisationen sker i interaktion med den informella kulturen där den nyanställde 

personen lär sig värden, normer och beteenden, vilket ger henne/honom tillåtelse 

att delta som medlem av gruppen och organisationen. Många likheter finns mellan 

olika yrkesgruppers socialisationsprocess, där en anpassning till den gällande orga-

nisations- och gruppkulturen går att spåra. De avtal som finns inom en organisation 

syftar till samordning och målinriktning (Skau 2001). Detta går att finna i både lärares, 

sjuksköterskors så väl som socialarbetares socialisationsprocess in i yrket (Andersson, 

2005., Hagström, Johansson, & Westerholm, 2000., Jaskyte, 2005). 

I en studie om socialarbetares socialisation av Jaskyte (2005) framkommer att lära 

sig det nya arbetet och yrkesrollen var en individuell process som ofta skedde i inter-

aktion med erfarnare kollegor genom ”trial and error”-metoden, där den första tiden 

av socialisationen och yrkesintroduktionen i det sociala arbetet ofta var en period 

av ett relativt självständigt utforskande av yrkesområdet. Socialarbetarna upplevde 

att de formades att handla som de andra professionella i den informella kulturen. 

Socialarbetarna upplevde att det var betydelsefullt att arbetsgivarna värdesatte deras 

kompetens och erfarenhet även som nya i yrket, vilket medförde ett större självförtro-

ende i sin professionella identitet. Detta medförde att socialarbetarna på ett säkrare 

sätt kunde samarbeta med andra professioner och hävda sin socialpsykologiska kom-

petens. Forskning om nya lärares socialisation på arbetsplatsen visar på att kulturer 

som tar till vara på de nya lärarnas kunskaper och främjar ett deltagande, ökar lärarnas 

självkänsla i yrkesidentiteten (Andersson, 2005). 
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I en studie av Lave och Wenger (1991) framhålls betydelsen av att som nybörjare få 

delta och tillägna sig kunskaper och färdigheter i en gemenskap. Det blir i detta reso-

nemang viktigt att framhålla relationen mellan den nya och de mer erfarna i gemen-

skapen och inom praktiken. Det handlar här om en läroprocess som stödjer de nya att 

bli delaktiga genom att inte avkräva ett helt och fullt deltagande från början. I detta 

resonemang är också lärandet kontextbundet och ses som något betydelsefullt även 

för praktikgemenskapen och den fortsatta utvecklingen. Andersson (2004) skriver om 

ett autentiskt lärande, där man betonar betydelsen av den egna upplevda erfarenhe-

ten och delaktigheten, men där dessa aktivt måste bearbetas och ges möjlighet till att 

omtolkas för att ett mer djupinriktat lärande ska kunna möjliggöras. 

Begreppet autentiskt lärande kan användas då man vill förstå en läroprocess samt 

förstå hur vuxna tillägnar sig ett vardagslärande, där även vikten av våra individuella 

erfarenheter, den historiska bakgrunden och vårt sociala liv spelar in för vår tolkning 

av omvärlden. Enligt Ellström (2004) finns det en mängd olika delar som socialisatio-

nen sett ur lärandets villkor kan bestå utav och där forskning visar på att dessa villkor 

i hög grad styrs av hur arbetsuppgifterna är utformade, och där han menar att det är 

av central betydelse för om ett lärande möjliggörs eller begränsas i arbetet. 

Socialt arbete är i grunden en solidarisk handling och det finns i rollen som social-

arbetare ett latent spänningsförhållande mellan professionalism och humanitet som 

uppstår när socialarbetaren enbart ser sig som professionell och där empatin blir en 

vara (Bernler, Cajvert, Johnsson, & Lindgren, 1999., Skau, 2001). I en longitudinell 

studie över sjuksköterskors socialisation in i yrket, går det att se en parallell till detta, 

vilkas värderingar var starkt färgade av humanitet och inre värdens betydelse, men 

som de efter hand kom att omorientera, då de berövats sina legitima möjligheter att 

förverkliga dem (Bernler et al, 1999).

Johansson (2007) skriver om gräsrotsbyråkratens eller myndighetspersonens dilem-

man, som i sin roll företräder både samhället och den enskilde och där gräsrotsbyrå-

kratens viktigaste och mest utmärkande kännetecken är arbetet med, och relationen 

till klienten. Gräsrotsbyråkraten hamnar här i en korseld av två olika krav och ställs 

inför det svåra dilemmat att avhumanisera de människor som söker hennes/ hans hjälp, 

då den omgivande organisationen i vilken gräsrotsbyråkraten ingår, inte klarar av att 

masshantera människor utan att konstruera om dem till klienter. Man kan i detta sam-

manhang även tala om socialarbetarens dubbla uppdrag i den meningen att hon/ han 

ska företräda samhället genom att följa lagen och andra förpliktande bestämmelser, 

samtidigt som hon/ han ska åstadkomma en förtroendefull relation till klienten (Bernler 

et al, 1999). En ofta refererad källa inom feministisk forskning är Carol Gilligan, som 

har studerat skillnader i moraluppfattning mellan könen (Motevasel, 1996). Hennes 

studier poängterar att den kvinnliga utvecklingen i moral, systematiskt nedvärderats 

till förmån för den traditionellt manliga utvecklingen i moraluppfattning, framförallt 

inom den kognitiva moralteorin (Gilligan, 1982). Gilligan myntade begreppen rättvise-

moral och omsorgsmoral vilka är två olika perspektiv att tolka och uppfatta moraliska 

dilemman på, och där ett ständigt växelspel sker mellan dessa två.  

Mycket av det klientarbete som socialarbetaren utför och som bland annat handlar 

om att skapa en bärande relation mellan sig och den enskilde, är ett osynligt arbete. 
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Det finns här en risk att det arbete som inte dokumenteras ses som ett icke arbete eller 

något som man inte måste göra. Även detta påverkar socialarbetarens yrkesidentitet 

och ökar formaliseringen av yrket (Bernler et al, 1999., Morén, 2001., Skau, 2001). 

Socionomutbildningen 
Vi har i vår studie intervjuat nyblivna biståndshandläggare som samtliga har socionom-

examen med inriktning mot äldre och funktionshindrade. Vi vill här belysa de huvud-

sakliga riktlinjerna som Ersta Sköndal, Stockholms universitet och Högskoleverket har 

satt upp som mål för socionomutbildningen, då vi anser att detta kan öka förståelsen 

för hur de nya biståndshandläggarna formar sin yrkesidentitet och den första kontakten 

med yrket. Vi vill dock betona att vi i denna studie inte avser jämföra utbildningens 

mål och yrkets krav på de nya biståndshandläggarna, men att vi tror att utbildningen 

har stor inverkan på de nya biståndshandläggarnas formande av yrkesidentitet och 

hur de upplever mötet med yrkesområdet.

I Sverige styrs den högre utbildningen främst av högskolelagen och högskoleför-

ordningen. Enligt deras målsättning ska all högre utbildning vila på vetenskaplig eller 

konstnärlig grund och beprövad erfarenhet. Utbildning ska ge studenterna kunskaper 

och färdigheter inom det område som utbildningen avser (Högskoleverket, 2008).

De områden, riktlinjer och mål som socionomutbildningen bland annat ska omfat-

tas av, är att studenterna ska ha inhämtat kunskaper och förståelse i att självständigt 

och kritiskt ta ställning till det sociala arbetet på en individ, grupp- och samhällsnivå. 

Studenterna ska kunna visa på en färdighet och förmåga att utveckla och genomföra 

socialt arbete på olika nivåer i samhället och i samarbete med de människor som 

berörs. Andra områden och förmågor som betonas under studietiden är att utveckla 

en värderingsförmåga och ett förhållningssätt, vilket innebär bland annat att utveckla 

och visa självkännedom och empatisk förmåga. Studenten ska utveckla ett seende på 

människan som utgörs av en helhetssyn och i enlighet med detta synsätt kunna göra 

åtgärdsbedömningar utifrån relevanta, vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 

med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna samt att kunna visa förmåga 

till ett professionellt bemötande och förhållningssätt (Stockholms universitet, 2008). 

Inriktningen mot äldre omfattar även specialkunskaper i äldreomsorg och kunskaper 

i organisation, ledarskap och utvecklingsarbete där den studerande skall kunna bidra 

till kvalitetsutveckling av äldreomsorgen (Ersta Sköndal, 2008).

Organisationen & Biståndshandläggarrollen 
Ädelreformen 

Omfattande reformer och organisatoriska förändringar genomfördes under 1990-talet, 

vilka kom att påverka både kommunens och landstingets organisation (Norman & 

Schön, 2005., Socialstyrelsen, 2006). De reformer som åsyftas är Ädelreformen och 

Psykiatrireformen, vilka var en del av en pågående förändringsprocess inom äldre-

omsorgen, som har medfört stora konsekvenser för biståndshandläggarnas yrkesroll och 

deras identitet (Engström, 1994., Ingvad & Neleryd, 2004., Socialstyrelsen, 2006).

Ädelreformen innebar att kommunen fick det samlade ansvaret för äldreomsorgen 

(Norman & Schön, 2005). Ädelreformen innebar också att betalningsansvaret för de 

medicinskt färdigbehandlade och utskrivningsklara patienterna inom somatisk och geria-
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trisk vård tillföll kommunen. Psykiatrireformen genomfördes 1995, där kommunernas 

betalningsansvar och omsorg även skulle omfatta den psykiatriska vården (Norman & 

Schön, 2005., Socialstyrelsen, 2006).

BUM – beställar & utförarmodellen 

I samband med omorganiseringen av vården och omsorgen infördes en ny yrkesgrupp 

av handläggare, den specialiserade biståndsbedömaren, som skräddarsyddes för detta 

behov och som skulle komma att verka i brytpunkten mellan hälso- och sjukvård och 

socialtjänst, mellan det offentliga och det privata (Szebehely, 1995., Trydegård, 1996). 

Fram till mitten av 1990-talet var det fortfarande vanligast med en områdeschef inom 

äldreomsorgen eller en så kallad hemtjänstassistent, vilken hade ett helhetligt ansvar 

för utredning, bedömningsprocess och beslut samt för det faktiska utförandet, där hon 

eller han även var arbetsledare för vårdbiträdena (Ingvad & Neleryd, 2004., Norman 

& Schön, 2005., Szebehely, 1995., Trydegård, 1996).

Den organisationsmodell som vi idag framförallt ser ute i kommunernas äldre-

omsorgsarbete är beställar- och utförarmodellen, som även kallas för BUM. Det innebär 

att den kommunala äldreomsorgen delas in i en beställarorganisation, som ansvarar 

för myndighetsutövningen och en utförarorganisation, som ansvarar för verkställandet 

av omsorgen till den enskilde (Socialstyrelsen, 2006., Szebehely, 1995., Trydegård, 

1996). Då hemtjänstassistenten hade som uppgift att ha ett helhetsperspektiv på den 

äldres situation, har den specialiserade biståndshandläggaren ett mer fragmenterat 

arbete som i hög grad påverkas av yttre omständigheter och förutsättningar (Dunér & 

Nordström, 2003., Norman & Schön, 2005., Socialstyrelsen, 2006).

En bakgrundsförklaring till BUM var ett tilltagande intresse på samhällsnivå att 

försöka tillämpa marknadskrafter på den kommunala sektorn, genom att utsätta den 

för en inre och yttre konkurrens och där det fanns en önskan att bevaka och utvärdera 

de eskalerande kostnaderna för vården och omsorgen (Bergmark & Lundström, 2006., 

Engström, 1994., Norman & Schön, 2005). Idag dominerar BUM och denna speciali-

serade form av biståndsbedömning i 240 av Sveriges kommuner (Andersson, 2004., 

Arndt & Ingvad, 2004., Norman & Schön, 2005). Som yrkeskår är den specialiserade 

biståndshandläggaren relativt ny (sedan Ädelreformens intåg 1993), men framtiden 

är långt ifrån klar och trender visar på olika riktningar. Här i ryms både en återgång 

till den traditionella yrkesrollen, som den som hemtjänstassistenten hade med ett 

helhetsansvar, till en extremare form av specialisering inom vissa områden, såsom 

missbruks- och psykiatrihandläggare och handläggarexperter för vårdplaneringskon-

ferenser. Inom yrkesområdet finns även en motsatt utvecklingstrend med en förenklad 

form av biståndshandläggning, där den äldre själv utan att bli bedömd kan beställa 

olika former av enklare serviceinsatser till andra former som helt önskar att avskaffa 

den (Hjalmarson & Österman, 2005., Ingvad & Nelerud, 2004., Norman & Schön, 

2005., Socialstyrelsen, 2006).

Socialtjänstlagen 

Biståndshandläggarnas arbete styrs ytterst av socialtjänstlagen, vilken är en målrelaterad 

ramlag med tydlig målsättning. Den är fastlagd av regering och riksdag och är författad 

på så vis att den tillåter en mängd tolkningar med syftet att anpassas av tjänstemän 
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till den enskildes behov (Norman & Schön, 2005., SFS, 2001., Socialstyrelsen, 2006). 

Kommunerna har dessutom genom sitt självstyre gentemot staten en stor frihet att 

själva utveckla och utforma socialtjänsten som verksamhet efter de lokala förutsätt-

ningarna och de politiska beslut som fattas inom organisationen (Hellström-Muhli, 

2003., Norman & Schön, 2005).

Socialtjänstlagens bakomliggande motiv är baserat på en ideologi och idégrund, 

som handlar om en omsorgens idealitet om människors välbefinnande. I socialtjänst-

lagen återfinns begrepp som individualitet, integritet, den enskildes medverkan och 

normalisering (SFS, 2001: 453). Det rådande synsättet i socialtjänstlagen betonar den 

individuella rätten till självbestämmande och individens autonomi och uttrycker en 

rätt för individens oberoende och medverkan i samhället. I socialtjänstlagen ryms en 

tanke om ett professionellt förhållningssätt gentemot den biståndssökande, där det 

framgår att insatser ska utformas och genomföras tillsammans med den enskilde och 

vid behov i samverkan med andra samhällsorgan. Lagen baseras på ett frivilligt del-

tagande från den enskilde (Hellström-Muhli, 2003., SFS, 2001:453., Socialstyrelsen, 

2006).  Socialtjänstlagen kompletteras inom äldreomsorgen av kommunala riktlinjer 

som ofta inte är kända för allmänheten. Det finns även ytterligare informella riktlinjer 

som biståndshandläggarna gemensamt fattar för att nå en likstämmighet i sina beslut 

(Andersson, 2004., Dunér & Nordström, 2003., Socialstyrelsen, 2006). Många av de 

riktlinjer och de styrdokument som biståndshandläggaren har att följa har som syfte 

att ge mer enhetliga beslut i ett gränsland där socialtjänstlagen som ramlag har ett 

stort tolkningsutrymme (Norman & Schön, 2005., Socialstyrelsen, 2006). Giltigheten 

i de kommunala riktlinjer som ställs och de beslut som biståndshandläggarna fat-

tar, kan överklagas av den enskilde genom att ta ärendet till förvaltningsdomstol och 

uppmanas att så göra eftersom det garanterar rättsäkerheten där lagen har ett stort 

tolkningsutrymme (Norman & Schön., Socialstyrelsen, 2006). Rättspraxis är inte hel-

ler statiskt utan den påverkas av de rådande värderingarna i samhället i stort (Dunér 

& Nordström, 2003).

Här i linjen mellan det offentliga och det privata är biståndshandläggarnas juridiska 

verkningsområde.

Biståndshandläggare i äldreomsorgen

Idag står biståndshandläggarna för nya utmaningar. Biståndshandläggarens yrkesroll är 

relativt ny som yrkeskategori och är ifrågasatt både i media och från politiskt håll (Norman 

& Schön, 2005., Socialstyrelsen, 2006., Trygghetsfonden, 2004). Organisationen som 

de arbetar under är politiskt styrd, vilket ger ständigt föränderliga villkor för yrkes-

utövandet, men även de behov som den nya generationens äldre har skiljer sig från 

tidigare generationer av äldre (Socialstyrelsen, 2006., Trygghetsfonden, 2004). De 

äldre blir allt äldre och eftersom det omvårdande ansvaret ligger på kommunen så 

ska den äldre kunna få en bra vård under livets senare del i hemmet, om den enskilde 

så önskar. Med en sådan utveckling följer att omsorgen är skiftande och utmanande 

att möta på ett kvalitativt sätt. Ansvaret och vårdtyngden har ökat och målgrupperna 

skiftat. Resurserna och anslagen att möta behoven har minskat, men intentionen i 

lagstiftningen kvarstår (Hellström-Muhli, 2003., Socialstyrelsen, 2006).
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Den sociala sfär som är biståndshandläggarnas vardag och arbetsfält är mångfacet-

terad och komplex, för att det inte alltid finns en given lösning på de problem som ofta 

uppkommer och de är också svåra att reglera på förhand. Arbetssituationen är komplex 

eftersom den kanske inte alltid är önskvärd av de äldre och deras anhöriga. Den är 

även svår därför att den är situationsbunden och eftersom det är ett yrke som utövas 

i en väv av sociala relationer (Dunér & Nordström, 2003,. Hellström-Muhli, 2003).

I tidigare forskning angående biståndshandläggare fokuseras ofta på svårighe-

terna och komplexiteten med biståndshandläggarnas arbetssituation och då gärna ur 

ett organisatoriskt och professionsspecifikt perspektiv (Dunér & Nordström, 2003., 

Hellström-Muhli, 2003., Johansson, 1992., Norman & Schön, 2005). Forskning har även 

belyst mötet mellan den äldre och handläggaren ur en etisk synvinkel såväl som ur ett 

maktperspektiv (Dunér & Nordström, Hellström-Muhli, 2003). Ett annat perspektiv 

som framförs inom forskningen betonar att den framträdande uppgiften för de som 

arbetar i vården är att ta ansvar för de svaga. Detta ansvar ska enligt det resonemanget 

utgå ifrån en grundsyn som bejakar människans individuella val och samtidigt bejakar 

hennes beroende av sina medmänniskor (Eliasson, 1996). Detta förutsätter att arbetet 

utförs med en helhetssyn, så att det ges möjlighet till att lära känna den hjälpbehövande, 

reflektera över hennes livssituation och det egna professionella förhållningssättet (Dunér 

& Nordström, 2003., Hellström-Muhli, 2003., Socialstyrelsen, 2006).

Biståndshandläggarnas arbete innefattar mötet med den enskilda biståndssökande 

människan och även i många fall med hennes anhöriga. Detta kan aktualisera många 

svåra etiska överväganden i en hjälpsituation, då det unika i en människas liv ska 

omsättas i det som spelar in när behoven ska bedömas (Andersson, 2004., Dunér och 

Nordström., Ingvad & Neleryd, 2004., Johansson, 1992., Socialstyrelsen, 2006). Här 

kan alltså vare sig generella yrkesetiska koder eller lagar och riktlinjer helt göra sig 

gällande.
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Teori 

Inledning av teori
Vi kommer under detta avsnitt att ta upp vårt teoretiska synsätt, vilket är symbolisk 

interaktionism. Vi kommer vidare att presentera några av dess begrepp som vi funnit 

användbara i analysen av vår empiri.

Symbolisk interaktionism 
Den symboliska interaktionismen beskriver en social verklighet som är ständigt för-

änderlig och där människan är en del av en pågående process. Enligt den symboliska 

interaktionismens synsätt finns det ingen verklighet utanför människans subjektiva 

verklighet. Det som vi människor är överens om kan dock få en objektiv prägel, där 

vi inte reagerar på vad andra människor säger till oss utan på vår egen varseblivning 

av vad som har sagts. Det som vi människor definierar som verkligt får därför verkliga 

konsekvenser. (Hewitt, 1981., Trost & Levin, 1999). 

Inom den symboliska interaktionismen är begreppet social interaktion en av de 

mest centrala hörnstenarna. Man menar att all interaktion är social och att människan 

ständigt interagerar med sin omgivning eller med sig själva. Även känslor är aktiviteter 

i form av ett slags tänkande, i den meningen att vi inte känner utan att vi samtidigt 

tänker att vi gör det. Vi människor interagerar med hjälp av symboler, där orden är de 

mest uppenbara symbolerna vi använder i vårt språk, men även färger lukter, beröring 

är symboler och bärare av ett språk. Språket och dess symboler gör det möjligt för oss 

att reflektera. Först när individen kan använda och förstå symboler, kan hon ge jaget 

en beteckning. Inom perspektivet ligger fokus på våra beteenden som sociala varelser 

och där man ser på människan som aktiv och skapande i nuet. Människan är inte statisk 

utan ständigt föränderlig i interaktion med sin omgivning och sig själv. En människa 

är inte en uppsättning egenskaper, hon är inte, utan hon gör (Ibid). 

Vi valde att använda oss av den symboliska interaktionismen, då vi ansåg den vara 

en fruktbar teori för vår studie om hur nya biståndshandläggares yrkesidentitet formas 

i socialisationsprocessen och eftersom synsättet bidrar till att förstå mänskliga beteen-

den och känslor. Den symboliska interaktionismen kan ses som en verktygslåda som 

innehåller många teoretiska begrepp eller verktyg, vilka kan användas för att förstå 

verklighetens komplexitet (Ibid). Nedan presenterar vi ett antal teoretiska begrepp 

som vi funnit användbara i vår analys av vårt empiriska material och vilka vi anser 

har relevans för vår studie. 
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Social ordning 

Detta är ett teoretiskt verktyg som är grundat i socialisationsprocessen och vilken 

bygger på en tanke om att vi lärt oss att definiera olika situationer på ett likartat sätt. 

Den har sin bas i den enskilda människans definition av sociala roller och där man ser 

på all social ordning som en slags förhandlad social ordning (Goffman, 2000., Hewitt, 

1981., Trost & Levin 1999). Dessa förhandlingar följer den maktstruktur och de beteen-

demönster som finns inom organisationen, och är långt ifrån slumpmässiga, även om 

de ytligt sett kan se så ut. Samtliga förhandlingar har en tidsaspekt och förändras över 

tid. Dessa förhandlingar sker oftast automatiskt på ett omedvetet och outtalat plan, 

vilka följer den sociala ordningen och som även deltar i skapandet av den. Detta är 

en teori som menar att vi människor förhandlar och kommer överens om en tolkning 

av den verklighet vilken vi delar, och där syftet med detta är att uppnå social ordning 

(Trost & Levin 1999).

Rolltagande & Rollskapande 

Rolltagande innebär att en person går in i en annan persons perspektiv gällande en 

bestämd situation och iakttar sitt eget beteende ur den andres ståndpunkt. Rolltagande 

och rollskapande är två processer som ligger mycket nära varandra och där den andres 

förväntningar blir kända genom rolltagandet (Hewitt, 1981). 

Sociala roller & identiteter 

Inom den symboliska interaktionismen talar man även om sociala roller och identi-

teter, och syftar då på de processer som finns kring de positioner och förväntningar 

som leder till ett bestämt beteende. När en individ varseblir de förväntningar som 

finns i en grupp, så skapar det en process hos individen. Denna process är en roll, 

vilken leder till att individen beter sig på ett eller annat sätt i förhållande till rollen, 

men inte nödvändigtvis på ett sätt som följer de förväntningar som positionen anger 

(Trost & Levin, 1999). 

Den generaliserade andre 

Den generaliserade andre är det organiserade samhälle eller den sociala grupp, så som 

individen uppfattar denna, och som ger individen hans/ hennes jags enhet. Individen 

övertar här den generaliserade andres roll och betraktar sitt eget beteende ur en sam-

mansatt och generaliserad synvinkel, där den generaliserade andres normer och för-

väntningar också är samhällets eller gruppens normer och förväntningar (Hewitt, 1981., 

Mead, 1976). ”Man kan säga att människan ser sig själv med det perspektiv som hon 

eller han varseblir hos den generaliserade andra, samhällets eller gruppens perspektiv 

på hur man skall känna sig och bete sig. För att människan skall få ett helt jag måste 

hon inte bara ta andra människors roller och tolka deras känslor och tänkande, hon 

måste också se hur andra människor ser på henne själv” (Trost & Levin, 1999, s. 63).  
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Metod

Inledning av metod
Den forskningsmetod vi har använt oss av i vår studie är en kvalitativ intervjustudie 

där vi har valt att kombinera fokusgruppintervju med individuella intervjuer. Detta 

gjorde vi eftersom vi ville höra både den enskilda biståndshandläggaren såväl som 

biståndshandläggargruppens upplevelse av yrkesidentitet och socialisationsprocess in 

i yrket. Vi såg det som en fruktbar kombination att ta fasta på den specifika kontexten 

på arbetsplatsen där biståndshandläggarna socialiseras in i yrket. Under detta avsnitt 

kommer vi inledningsvis att ta upp vår vetenskapsfilosofiska utgångspunkt och däref-

ter berätta om varför vi valde en kvalitativ ansats i vår forskningsintervju. Vi tar upp 

triangulering och abduktion, vilket vi använt oss av i vår studie samt om hur studiens 

urval och avgränsning gjorts. Vi skriver vidare om vår pilotstudie, vilken är den studie 

som ligger till grund för vår fokusgruppintervju och om hur vi sedan gick till väga med 

fokusgruppintervjun och de individuella intervjuerna. Därefter tar vi upp studiens 

tillförlitlighet och i samband med detta även en metoddiskussion. Vi avslutar med att 

berätta om våra etiska överväganden samt om vår förförståelse av ämnet.  

Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt 

Den vetenskapsfilosofiska utgångspunkten som ligger till grund för vår studie har en 

hermeneutisk ansats. Inom det hermeneutiska synsättet ser man på forskningsintervjun 

som ett kunskapande samtal, där både den som intervjuar och den som blir intervjuad 

är medskapare till det som sägs, och där undersökarens förförståelse ses som en vik-

tig del av förståelsen. Hermeneutiken syftar i sin tolkning av en text efter att nå en 

helhetlig förståelse av meningen, vilken karakteriseras av den hermeneutiska cirkeln. 

Tolkningen av en texts enskilda delar formas och förstås i relation till den helhetliga 

mening. Denna tolkningsprocess sker i en växelverkan mellan de olika delarna och syftar 

till att utplåna alla inre motsägelser (Larsson, 2005).  Det finns inom hermeneutiken 

flera olika inriktningar och däribland en kallad misstankens hermeneutik, där man 

i tolkningen av en text intar ett mer kritisk förhållningssätt i förhållande till det som 

sägs och försöker finna det bakomliggande (Alvesson & Sköldberg, 2005). 

Vi har i arbetet med vår empiri velat uppnå en djupare förståelse och en helhetlig 

mening i vår tolkning, vilket för oss bland annat har inneburit att vi valt att tematisera 

vårt material. I tolkningen av texterna har vi intagit ett kritisk reflekterande förhåll-

ningssätt och velat nå det underliggande i det som sägs.
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Den kvalitativa forskningsintervjun 

Det föll sig naturligt för oss att använda en kvalitativ forskningsansats eftersom vi 

önskade ta del av några biståndshandläggares specifika upplevelser av hur det var att 

komma som ny på arbetsplatsen och vad socialisationen har inneburit för dem ( Jfr. 

Kvale, 1997). Vi var även i studien intresserade av att fånga mångtydigheten i uttalanden 

hos våra intervjupersoner, och sedan att tolka dessa, vilket vi gav plats åt genom att vi 

inledde med en fokusgruppintervju och sedan ett fördjupande samtal i de individuella 

intervjuerna (Ibid). Till vår studie behövde vi rika och täta beskrivningar av våra inter-

vjupersoners vardag som biståndshandläggare (Ibid). Vi ville använda den kvalitativa 

metoden, för att vi önskade använda vår egen tidigare förståelse av området och för 

att vi ville ta med den och gå djupare in i ämnet tillsammans med våra intervjuperso-

ner ( Jfr. Aspers, 2007., Jfr. Larsson, 2005). Vi använde oss av en metod och ett sätt, 

där vi inte heller på ett alltför tidigt stadium hade färdigformulerade frågor, utan att 

de skulle ges plats att växa under processens gång ( Jfr. Aspers, 2007., Jfr. Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, & Wägnerud, 2004). 

Vi har i enlighet med kvalitativ metod och resonemang eftersträvat att i denna studie 

använda oss av ett holistiskt tänkande, där vi har haft en ambition att ge rättvisa åt 

biståndshandläggarnas berättelser och komplexa sammanhang ( Jfr. Larsson, 2005).

Triangulering 

Triangulering av datakällor kan fördjupa informationen och resonemanget om man i 

undersökningen återkommer och intervjuar samma personer vid flera tillfällen (Kjaer-

Jenssen, 1991., Larsson, 2005). I vår studie mötte vi de fyra biståndshandläggarna vid 

ett första tillfälle under en fokusgruppsintervju och sedan var och en av dem en vecka 

senare för enskilda intervjuer. Vi hoppades genom att vi närmade oss forskningsområdet 

med en gruppdiskussion och sedan genom att följa upp med individuella intervjuer 

att informationen skulle kunna bli mer nyanserad. 

Abduktiv strategi 

Vi har i vår studie använt oss av en abduktiv strategi, då vi redan från studiens bör-

jan utgått från en del av våra valda teorier och begrepp, vilka till viss del har fått ge 

styrning åt vår empiri ( Jfr. Aspers, 2007., Jfr. Larsson, 2005). Samtidigt har vi lämnat 

öppet för att under processens gång låta vår empiri och analysen av denna vara vägle-

dande. Detta har inneburit att vi under analysens gång även funnit andra teorier och 

begrepp, vilka hjälpt oss att förklara och förstå textens mening på ett mer helhetligt 

sätt. Abduktion kan sägas vara en blandning av ”deduktion”, där undersökaren utgår 

från en eller flera teoretiska perspektiv som blir styrande i tolkningen av empirin och 

”induktion”, där begrepp och teorier får växa fram under intervju- och analysarbetet 

(Larsson, 2005).

Urval & avgränsning

Vi har baserat vårt urval på ett frivillighetsbaserat tillgänglighetsurval av typiska fall ( Jfr. 

Larsson, 2005). Inledningsvis kontaktade vi ett antal stora socialkontor i Storstockholm 

som ansvarar för myndighetsutövning gällande äldreomsorg och frågade om de ville 
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delta i vår studie. Detta gjorde vi för att vi hoppades att det skulle finnas en större 

möjlighet att nå en tillgänglig grupp biståndshandläggare på en större arbetsplats. Vi 

skickade sedan ut ett presentationsbrev till de enhetschefer som visade intresse att 

delta, där vi närmare beskrev studiens upplägg och syfte (se bilaga nr. 1). Det var två 

kontor som visade intresse av att delta i vår studie och vi valde det kontoret där antalet 

tillgängliga biståndshandläggare överensstämde bäst med våra kriterier. Ett av våra 

kriterier var att vi själva inte skulle vara yrkesverksamma på dessa arbetsplatser, vilket 

vi ansåg vara en fördel då vi inte är en del av arbetsplatsens kultur. Vi har däremot 

tidigare erfarenhet av biståndshandläggaryrket vilket vi tror kan vara till en fördel då 

vi känner till yrkets organisering och funktion ( Jfr. Kvale, 1997., Larsson, 2005).Andra 

urvalskriterium var att biståndshandläggarna skulle ha varit yrkesverksamma en relativt 

kort period, med ett spann på mellan sex månader och fyra år, med tanke på att de då 

förhoppningsvis skulle ha ett tydligare minne av hur det var att komma ny. Vi ville att 

samtliga biståndshandläggare i vårt urval skulle ha en socionomexamen eftersom det 

bidrar till en homogenitet i gruppen. I avgränsningen av intervjupersoner till urvalet 

för fokusgrupper antar man att de med liknande bakgrund och erfarenhet lättare kan 

samspela med varandra (Billinger, 2005., Wibeck, 2000). Vi valde att intervjua fyra 

personer, eftersom vi hoppades att detta skulle bidra till en högre intimitet under 

gruppintervjun. Samtliga fyra personer som deltog i fokusgruppintervjun har sedan 

intervjuats individuellt.

Pilotintervju 

För att ta reda på huruvida de preliminära forskningsfrågorna stämde någorlunda 

med vårt tilltänkta forskningsområde och för att få insikt om gruppens eventuella 

reaktion på ämnet, så genomfördes en pilotintervju (Aspers, 2007., Esaiasson et al, 

2004., Kvale, 1997). Pilotintervjun genomfördes med två biståndshandläggare på en 

äldreenhet inom ett socialkontor, bägge med socionomutbildning och som var relativt 

nya inom yrket och på arbetsplatsen. Kontakten med arbetsplatsen förmedlades via 

en av författarna till denna studie.

Biståndshandläggarna fick på ett halvstrukturerat sätt samtala kring våra prelimi-

nära frågor, som handlade om hur de hade upplevt det att komma ny på arbetsplatsen. 

Förstudien visade att det var av vikt att få presentera sig noggrant och få redogöra för 

sin första tid och kontakt med arbetsplatsen. Temafrågorna till fokusgruppsintervjun 

omformulerades något, för att bli mer konkreta. Pilotintervjun gav oss också en upp-

fattning av områdets känslighet och att det framkom att ämnet gick att diskutera på 

ett relativt enkelt sätt samt att det fanns många berättelser att ta del av ( Jfr. Aspers, 

2007). Det första mötet med arbetsplatsen var en tid som på något vis låg dem nära 

att dra sig till minnes. 

Själva intervjusituationen blev också ett föremål för vår granskning. Vi insåg efter 

pilotintervjun att vi inte önskade vara så delaktiga i själva frågeställandet och att vi 

inte ville ha en sådan framträdande position som en intervjuare lätt kan inta. Det finns 

en risk med att låta förförståelsen av området få styra alltför mycket i ett inledande 

skede (Aspers, 2007., Kvale, 2005). Vi bestämde oss för att låta ansvaret för diskus-

sionen förskjutas till fokusgruppen, eftersom vi önskade påverka gruppens samspel 
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i så liten grad som möjligt, samtidigt som vi också var intresserade av att observera 

interaktionen emellan biståndshandläggarna ( Jfr. Billinger, 2005). 

Fokusgruppintervjun & de individuella intervjuerna 

Vi har intervjuat fyra relativt nya biståndshandläggare i fokusgrupp och sedan var 

och en av dessa personer individuellt. Under fokusgruppintervjun inledde vi med att 

informera om syftet med studien, där vi betonade frivilligheten att delta med möjlighet 

att avbryta intervjun ( Jfr. Kvale, 1997., Jfr.  Larsson, 2005). Under intervjuerna har vi 

använt oss av bandspelare, eftersom vi ansåg det som eftersträvansvärt att så ordagrant 

som möjligt återge berättelserna, och som hjälp för vårt vidare arbete med analyserna 

(Larsson, 2005). Vi informerade om att det inspelade materialet skulle raderas direkt 

efter studiens avslutande.

Att vi inledningsvis valde att först intervjua dem i fokusgrupp berodde på att vi 

hade en tanke om att det på ett effektivt sätt skulle kunna bidra till ett gemensamt 

tankeutbyte, samt även skulle kunna komma att fungera som en katalysator till att 

starta upp en inre process, vilket förhoppningsvis skulle ge ett fördjupat uttryck i de 

efterkommande individuella intervjuerna ( Jfr. Ibid). Vi hoppades även genom fokus-

gruppintervjun få syn på de normer som genomsyrar arbetsplatsen och de överens-

kommelser som existerar biståndshandläggarna sinsemellan. Detta var också en orsak 

till varför vi valde att ta ett steg tillbaka och inte delta i samtalet, utan att det sköttes 

helt av gruppen själv. En tanke fanns också om att fokusgruppintervjun skulle gene-

rera idéer och teman för våra efterföljande individuella intervjuer (Wibeck, 2000). 

De temafrågor som fokusgruppen besvarade var halvstrukturerade och gav utrymme 

för deltagarna att till viss del själva styra det som de ville samtala om (se bilaga nr. 2). 

Fokusgruppintervjun ägde rum i ett enskilt konferensrum på biståndshandläggarnas 

arbetsplats och varade under cirka en timma. 

Ett mål med att ha ett litet antal deltagare i en fokusgruppintervju är att varje del-

tagare skall kunna urskiljas på ett mer detaljerat sätt samt att dynamiken förbättras 

genom att talutrymmet ökar. Även prägeln på vad som sägs påverkas av gruppens 

storlek, då det skapas en större närhet mellan deltagarna i en liten grupp (Wibeck, 

2000). Då det finns en risk med att homogena grupper blir allt för likriktade i sitt tän-

kande lämnade vi öppet för en variation beträffande kön, ålder och kulturell bakgrund 

(Billinger, 2005., Wibeck, 2000).

De individuella intervjuerna som sedan följde var av mer strukturerat slag och där 

det fanns ett mindre utrymme för den enskilde biståndshandläggaren att själv styra det 

som hon ville samtala om (se bilaga nr. 3). Intervjuerna ägde rum på biståndshandläg-

garnas egna tjänsterum och varade under cirka en halv timma.

Vi har i vår studie valt att slå samman resultatet från fokusgruppintervjun med de 

individuella intervjuerna, då vi som tidigare nämnt inte hade för avsikt med fokus-

gruppintervjun att göra en jämförande studie mellan denna och de individuella, samt 

att resultatet mellan de två olika insamlingsmetoderna snarast bekräftade varandras 

resonemang än att de skiljde sig åt.
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Studiens tillförlitlighet & metoddiskussion 

Tillförlitligheten i studien har vi försökt att hålla hög genom att eftersträva att återge 

sammanhanget för undersökningen så tydligt som möjligt (Kjaer-Jensen, 1991). Att 

placera diskussionen om studiens tillförlitlighet till endast ett avsnitt i uppsatsen är 

inget vi har sett som önskvärt utan vi har under forskningsprocessens gång försökt 

att se och observera de faktorer som kan påverka undersökningen åt ett visst håll. Vi 

är väl medvetna om att det är en fin balans där ett av våra främsta angreppssätt har 

varit att eftersträva en transparens i studien genom att kontinuerligt diskutera med 

varandra och att ifrågasätta vårt arbete.

Vi vill i denna studie betona att vår förförståelse av ämnet både kan ses som en 

begränsning i den mening att det har fått oss att se och välja på förhand vissa frågeom-

råden men också att den kan ses som ett sätt att öka trovärdigheten. Larsson (2005) 

tar upp bland annat följande om den kvalitativa metodens tillförlitlighet:

”Den kvalitativa intervjusituationen inrymmer en paradox i den meningen 

att undersökaren å ena sidan skall försöka samla in förutsättningslösa 

beskrivningar, vara lyhörd, både för det som sägs och inte sägs. Å andra 

sidan behöver intervjuaren vara väl inläst, dvs. ha en förkunskap om 

ämnet för att överhuvudtaget kunna föra ett initierat samtal med intervju-

personen. Denna spänning ställer krav på undersökaren att vara medveten 

om betydelsen av en öppenhet för intervjupersonens livsvärld parallellt 

med en förkunskap och kanske en förtrogenhet med relevanta analysverk-

tyg för att kunna förstå meningen i det som sägs” (s. 101). 

Vi har genom vår fokusgruppintervju försökt att fånga upp en mer spontan diskussion 

emellan biståndshandläggarna och utifrån denna skapa vidare frågor och fördjup-

ning av området (se bilagor nr. 2 & 3). Det finns här även olika resonemang och syn 

på sanning och vad sanningen borde innefatta. Inom den hermeneutiska förståelsen 

används ibland en syn på sanning och en definition av sanningsbegreppet som ”bety-

delse i sammanhanget” och att det då blir intressant att få reda på den underliggande 

meningen i den specifika kontexten. Detta perspektiv på sanning har inte samma 

direkta koppling till ett pragmatiskt synsätt på sanningsbegreppet, eftersom det istäl-

let intar ett perspektiv som pekar mot betydelsen av det som har sagts (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Vi är medvetna om att våra tidigare erfarenheter kan ha bidragit 

till att utveckla vissa frågeställningar och inlett en process som en annan studie med 

andra utgångspunkter inte kanske skulle ha kommit fram till. Detta är dock en del av 

vårt perspektiv där vi anser att en social interaktion är ofrånkomlig, om än önskvärd 

ingrediens, och där vi anser att det inte finns endast en sann och objektiv mening ( Jfr. 

Aspers, 2007., Jfr. Kvale, 1997).

Gällande vissa allmänna kvalitetskriterier för den kvalitativa metoden har vi här 

utgått från ett resonemang som Larsson (2005) tar upp när vi nedan redogör för 

studiens tillförlitlighet och kvalitet. Validiteten och de betydelsefulla insikter som 

den kvalitativa metoden kan ge, har en stark koppling till informationskällorna och 

undersökarens förmåga till att leva sig in i det som har sagts (Ibid). Här är graden av 
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informationsrikedom primär och att få ut en så stor mängd relevant information som 

möjligt. Vi har i denna studie riktat in oss på intervjupersoner som vi ansåg kunna ge 

oss detta, då våra intervjupersoner är relativt vana att diskutera olika ämnen och att 

reflektera över sitt kunnande både i grupp och enskilt. För att nå en hög grad av till-

förlitlighet är det viktigt att kunna följa upp och i viss mån kunna klargöra meningen 

av det som har sagts och kommit fram vid en intervju. Vi har i vår studie använt oss 

av två olika insamlande datakällor, där vi under den första gruppintervjun sonderade 

terrängen och samlade underlag för kommande individuella intervjuer, och vid det 

andra tillfället följde upp biståndshandläggarna enskilt. Vi har varit tydliga med att 

informera biståndshandläggarna om att fokusgruppen inte ska ses som en jämförande 

studie av vad som sägs i grupp och enskilt, utan att det har varit fråga om att fördjupa 

biståndshandläggarnas resonemang och för att vi som undersökare skall få området 

belyst på olika sätt. Larsson (2005) talar om betydelsen av att kunna förstå och tolka 

den information som man har fått ta del utav där vi har sett vår förförståelse som en 

tillgång och har sett det som betydelsefullt att vara två undersökare under forsknings-

processens gång. Vi har tillsammans försökt att få syn på eventuell vinkling genom att 

vi löpande har ventilerat och ifrågasatt våra ställningstaganden.

Den allmänna kvaliteten på studien är avhängig på den information som ges ut. 

Reliabiliteten inom den kvalitativa metoden fokuserar på resultatets inre logik och 

där undersökaren genom att ställa upprepande frågor om samma tema lättare kan 

fånga denna sida av tillförlitlighet (Kvale, 1997., Larsson, 2005). Vi har i detta avseende 

ansett att ett sätt att nå detta är vår egen lyhördhet, som bottnar i ett genuint intresse 

av biståndshandläggarnas situation. Vår pilotstudie har fungerat som en liten språng-

bräda ut till empirin, genom att vi fick möjlighet till att pröva frågornas träffsäkerhet 

och förändra vår egen inblandning i utfrågningen.

Då man använder sig av en personlig intervjumetod vill vi även här ta upp att detta 

förfarande kan ge upphov till oönskade intervjuareffekter, som i sin tur kan påverka 

resultatet och studiens reliabilitet. Man kan då tala om en omedveten påverkan från 

intervjuaren och en anpassning från den intervjuades sida (Esaiasson et al, 2004). Den 

omedvetna påverkan som intervjuaren kan ha handlar om sådana saker som gester, 

mimik och uttal som under intervjusituationen kan påverka vilka svar som intervjua-

ren får utav sina intervjupersoner. Det omfattar även ett slags selektivt lyssnande som 

intervjuaren kan ha, eftersom hon söker efter en mening i det som sägs (Esaiasson et 

al, 2004., Kvale, 1997). Detta meningssökande sker i ett samspel mellan den som inter-

vjuar och den intervjuade och innebär att intervjupersonerna anpassar sina svar efter 

vad de upplever att intervjuaren önskar att höra (Esaiasson et al, 2004). Denna effekt 

och en risk för att feltolka finns alltid överhängande inom forskning (Berg-Wikander, 

2005). Det finns faktorer som kan reducera denna risk, men inte kan garantera att 

materialet skulle ha blivit detsamma om en annan person hade gjort studien.

Vi har i denna studie försökt att eftersträva en ärlighet och en noggrannhet med 

vårt material och där vi genomgående har granskat vår skrivarprocess. Vi har försökt 

att sätta oss in i intervjupersonernas situation och försöka komma åt de mest uppen-

bara riskerna. Exempel på detta är lokalerna och de utrymmen som vi har använt oss 

av, där vi försökt att i mesta mån skapa ett lugn och en trygghet, och i möjligaste mån 
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undvikit störande yttre moment ( Jfr. Ibid). Vi har under bearbetningen av resultatet 

ändrat i vissa citat för att få språket mer sammanhängande. Vi har undvikit att så långt 

som möjligt förändra meningen i det som har sagts men tagit bort vissa upprepningar 

och bruk av talspråk, och där även de personliga nyanserna har tonats ned med hänsyn 

till intervjupersonernas konfidentialitet.

Vi har i denna studie inte haft för avsikt att generalisera vårt resultat, detta har inte 

heller varit tanken med studien då vårt urval är litet och specifikt utvalt. Vår ambition 

har istället varit att det ska vara möjligt för läsaren att själv kunna bedöma undersök-

ningen och avgöra om vårt resultat är tillämpligt på en annan situation (Kvale, 2005., 

Larsson, 2005).

Etiska överväganden 

De etiska övervägandena är inte något vi har haft för avsikt att begränsa endast till ett 

avsnitt utan är snarare något som vi har sett som önskvärt att bära med oss genom 

hela genomförandet av studien ( Jfr. Kvale, 1997). Våra intervjupersoner informerades 

inledningsvis per brev om studiens syfte. I brevet presenterade vi oss själva och när-

mare beskrev hur vi hade tänkt att intervjuerna skulle gå till. Vi upplyste även om att 

intervjuerna skulle avidentifieras och att samtliga intervjupersoner skulle komma att 

hanteras anonymt i uppsatsen, vilket innebär att allt som kan härledas till en specifik 

person kommer att avkodas (se bilaga nr. 1). Frivilligheten att delta och möjligheten 

att avbryta sin medverkan var något som vi poängterade vid det första mötet, då vi 

träffade biståndshandläggarna för fokusgruppsintervjun. Genom detta anser vi att vi 

har tagit hänsyn till forskningsetiska riktlinjer.

Förförståelse 

Vi som skrivit denna studie har båda en viss förförståelse av ämnet biståndshandlägg-

ning, då vi under vår studiepraktik praktiserade under en period av tio veckor som 

biståndshandläggare samt att vi även arbetat som biståndshandläggare under som-

marferier och en del extra parallellt under studietiden. 
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Resultat 

Presentation av intervjupersonerna 
Vi har i vår studie valt att presentera våra intervjupersoner som grupp i stället för indi-

viduellt. Vi vill i studien lyfta fram nyanser och olikheter i upplevelserna kring socia-

lisationsprocessen gällande de nya biståndshandläggarna, men vi vill också värna om 

deras konfidentialitet och har därför valt att ge resultatet denna utformning. Vi anser 

inte att det ligger någon större motsättning i detta, utan att det istället kan framhäva 

och belysa gruppens betydelse vid socialisationsprocessen. Samtliga intervjupersoner 

är kvinnor med en socionomexamen och alla är nya på arbetsplatsen och inom yrket. 

Den tid som våra intervjupersoner har arbetat som biståndshandläggare varierar mel-

lan sex månader och två år. Vi är medvetna om att många faktorer påverkar hur man 

socialiseras in på en arbetsplats, men eftersom det vi vill fånga i vår studie handlar 

om det gemensamma i att vara ny, har vi valt att inte uppge deras kronologiska ålder 

eller andra personliga karaktäristika. Vidare är urvalet mer utförligt beskrivet under 

metodavsnittet. 

Inledning av resultat 
Socialisationsprocessen är ett komplext område och innehåller många olika delar och 

kan illustreras på olika sätt. Vi har i denna studie tagit fasta på de delar av socialisa-

tionsprocessen som vi anser har betydelse för biståndshandläggarens formande av 

yrkesidentitet och de områden som våra intervjupersoner fokuserade på under våra 

möten med dem. Matrisen nedan visar på hur vi har disponerat det totala resulta-

tet, där vi har slagit samman fokusgruppens resultat och resultatet från de enskilda 

intervjuerna. Vi slog samman resultaten eftersom det inte framkom några avgörande 

skillnader mellan de olika intervjutillfällena. Vi har utifrån vårt resultat huvudsakli-

gen observerat följande områden som vi presenterar i olika teman, organisationen, 

yrkesidentitet och omsorgsrollen. Under varje huvudtema återfinns underrubriker som 

alla är påverkade och genomsyrade av socialisationsprocessen, såsom vi har definierat 

denna (se avsnittet om centrala begrepp).

Etiska överväganden och förväntningar på sig själva och från andra var något som de 

nya biståndshandläggarna talade mycket om och vilket genomsyrade våra samtal med 

dem. Detta är aspekter som handläggarna ständigt verkade vara tvungna att förhålla 

sig till och är något som vi vill illustrera genom vår resultatindelning. Yrkesidentitet 

och omsorgsrollen är de teman där detta främst kommer att tas upp. 
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Matris över socialisationsprocessen

Organisationen Yrkesidentitet Omsorgsrollen

1. Introduktion 1.  Om att vara kompetent 
och betrodd

1.  Om det meningsfulla 
i yrket 

2. Teamet 2.   Om att förhålla sig  
objektiv och saklig

2.  Om önskan att kunna 
hjälpa

3. Organisationskultur 3.  Om att kunna prioritera

Resultat tema Organisationen
I följande tema kommer den del av resultatet som handlar om den första tiden som 

ny att belysas. Temat Organisationen har tre olika delteman, där den första delen, 

introduktion, speglar den allra första tiden som ny på arbetsplatsen. Det andra och 

det tredje deltemat tar upp teamets roll och stödjande funktion för den nya bistånds-

handläggaren respektive organisationskultur, vilket innefattar de förväntningar som 

de nya biståndshandläggarna sade sig ha uppifrån ledning och organisation.

Introduktion 

En specifik introduktionstid i samband med anställning existerade inte på arbetsplatsen 

då våra intervjupersoner påbörjade sina anställningar. Möjlighet till att gå bredvid en mer 

erfaren kollega i samband med anställningen var en ambition från arbetsplatsens sida, 

vilken dock inte alltid realiserades. Det kan ändå sägas att de flesta av de intervjuade 

har fått möjlighet att lära känna arbetsplatsen under sin studiepraktik, vilken varade 

mellan tio till femton veckor, då de fick tillgång till en utvald och erfaren handledare 

som de gick dubbelt med. De som hade haft tillgång till en tidigare studiepraktikhand-

ledare talade om den trygghet de fortfarande upplevde sig ha i denna person. Gruppen 

berättade om en tillmötesgående arbetsplats, där kollegorna visade intresse för deras 

person och erbjöd hjälp, vilket ledde till att de nya biståndshandläggarna kände sig 

välkomna och upplevde en känsla av trygghet. Biståndshandläggarna återkom ofta till 

om att det är viktigt för hur man blir mottagen som ny på arbetsplatsen. De berättade 

om vikten av att vara sedd som ny och om hur mottagandet sker, har betydelse för hur 

man sedan anpassar sig till arbetsplatsen. Att ta emot hjälp och stöd från det övriga 

teamet och de mer erfarna kollegorna är något som de nya biståndshandläggarna 

förväntas att göra, men socialisationen består också i att själv ta initiativ och fråga sig 

fram eller genom att ta med sig en erfaren kollega på möten som upplevs som svåra. 

En i gruppen förklarar så här: 

”Jag gick och frågade om precis allting, kan man göra så här och minsta 

lilla sak gick jag och frågade om. Jag var jätteosäker men det har ju för-

svunnit mer och mer. Men man frågar ju fortfarande. Och sen så kommer 

jag ihåg i början tyckte jag att det här med vårdplanering var en jättestor 

sak, och det tycker man ju inte längre…” 
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En annan person i gruppen upplevde att hon inte fått det stöd hon hade behövt under 

inskolningen och att hon alltför tidigt hade fått fråga sig fram, vilket hade känts ner-

vöst. Hon berättade: 

”…mmm…jo, och sen så blev jag så nervös för att det gjorde ju att jag fick 

ju gå och fråga och hitta svar själv. Jag hade inte gjort praktik här heller….

En kollega som jobbade här tidigare stod bakom mig, och jag frågade för 

jag visste ju inte hur jag skulle skriva en utredning. Kollegan sa, men om 

du inte skriver fortare än det här då kommer det inte att fungera att jobba 

här! Och jag blev så nervös”. 

Flera i gruppen talar om att man fick stöd i form av en kollega som följde med de för-

sta gångerna man skulle ut på hembesök, men att det också att det kunde upplevas 

som jobbigt då man kände sig granskad och inte alltid togs på allvar av klienten. En 

person sa: ”Jag upplever också att det var jobbigt att ha med sig någon, inte för att jag 

inte kände mig trygg, men man fick en helt annan ställning än när man var själv, och 

så blev det bara som på låtsats”. 

Som ny biståndshandläggare på arbetsplatsen finns det en reservation i delegations-

rätten som gäller i ett år, vilket avser rätten att ta beslut i socialnämndens ärenden och 

som rör och myndighetsutövning. En av personerna i gruppen berättar; 

”De (de mer erfarna) måste skriva under beslutet. Man har ju ingen beslu-

tanderätt i början, de läste bara igenom lite snabbt mina utredningar och 

sen inte alls. Nej, man har ingen delegation. Det tar ungefär ett år. Det är 

ganska skönt ändå i början…att man inte har den här delegationen, för 

man måste alltid gå till en kollega som skriver under och som i slutändan 

är den som står för beslutet. Ganska skönt när kommer ny ändå. Så att 

man verkligen måste gå in till någon, och att de ser att man gör rätt”. 

En av personerna i gruppen berättade om avsaknaden av introduktion eftersom hon 

inte hade gjort sin studiepraktik på arbetsplatsen och om den osäkerhet som följde av 

detta. Hon sade att hon upplevde det pirrigt, då hon endast gick dubbelt någon dag 

eller två och hon berättade om att hon saknade en bra handledning:

”Jo, jag tycker att det är viktigt att man får en bra handledning, att man 

hade haft någon att gå dubbelt med. Och sen tror jag är att det är viktigt 

när man kommer som ny, att man har någon typ av fadder, som man har 

under en övergångsperiod. Nu kunde jag ju datasystemet men jag hade 

ju inte jobbat som just biståndshandläggare, även om jag hade stor erfa-

renhet av äldreomsorgen. Och sen så tycker jag något som jag önskar att 

man hade gjort, är att man hade haft uppföljningssamtal och frågat hur 

det gick. För det där tycker jag är jätteviktigt, framförallt för ens chef som 

behöver bra medarbetare, och då är de jätteviktigt att se vad som fattas för 

att bra jobb ska kunna bli utfört”. 
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Teamet 

På arbetsplatsen är biståndshandläggarna organiserade på ett gemensamt plan i bygg-

naden, där de är uppdelade i tre team om fem till sju personer i varje team. Två av våra 

intervjupersoner tillhör samma team. Biståndshandläggarna har sina rum placerade 

närmast dem i sitt eget team, vilka utgör de närmaste medarbetarna som den enskilda 

biståndshandläggaren har. I biståndshandläggarens dagliga arbete intar teamet en 

central plats då de tillsammans har dagliga morgonmöten och biståndshandläggarna 

träffas löpande på veckobasis. En person berättar om att hon vände sig först och främst 

till sin tidigare handledare, men sedan även till de andra i teamet. Hon berättade:

”Men ganska snabbt så började man ju vända sig till de andra i teamet 

också, just för att det är så bra stämning och man känner att man verkligen 

kan göra det, att man kan gå till vem som helst. Men hon var ju speciell 

(den tidigare handledaren)...som man gick till…”.

Detta var något som samtliga i gruppen instämde i, att de upplevde det enkelt att gå 

och fråga övriga kollegor i teamet och även utanför sitt eget team. 

Gruppen reflekterade över att det finns skillnader i arbetssätt mellan teamen och 

om betydelsen att som ny på arbetsplatsen få möjlighet till att uppfatta olika sätt att 

arbeta på. En person sade: ”Jag tror också att det beror väldigt mycket på just teamet 

hur man tas emot, det är de närmaste medarbetarna man har. Vi är uppdelade i olika 

team. Det ser säkert olika ut beroende av vilket sätt man har att jobba. Ja, man jobbar 

ju lite olika… i de olika teamen”. En annan person fyllde i:

”Man ser saker på olika sätt, … man delar upp saker på helt olika sätt. En 

del är liksom mer inrutade, och en del är liksom lite mer så här rörliga. 

Inte så att det är mycket bättre än något annat. Ja, det jobbas liksom på 

olika sätt. Det är bra att få den förståelsen över att saker och ting kan se ut 

på olika sätt”. 

Gruppen poängterade att lära sig yrket var att gå runt och fråga och att detta även 

var något som de mer erfarna kollegorna gjorde. De menade att det var ett sätt att 

inte hamna i ett visst stereotypt tankemönster. Samtliga i gruppen menade att det 

var mycket att lära sig den första tiden. En i gruppen berättade om hur hon upplevde 

stödet som hon fick, där hon menade att stödet framförallt handlade om två typer av 

stöd, ett praktiskt och ett emotionellt stöd:

”Det var ju framförallt frågor med biståndshandläggning, om beslut och 

frågor om datasystemet, alltså frågor om insatser och hur man ska jobba…

så att det var ju ett sånt stöd. Men sen var det också lite emotionellt, som 

ny så är man ju inte så tuff, man hamnar i ganska svåra situationer ibland, 

tuffa vårdplaneringar och så. Och då fick man ju ett stöd, lite mer person-

ligt stöd, som när det hade varit något jobbigt”. 
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Flera i gruppen berättade om att de ibland gått in till en kollega för att prata av sig när 

något i arbetet upplevts som jobbigt och att de då känt att de fått stöd i form av igen-

kännande och bekräftande. En person sade: ”Det är viktigt med stödet från teamet, 

speciellt som det är mycket, oftast mycket personangrepp och så där som gör att man 

måste prata av sig, att skaka av sig och gå vidare liksom, att det är någon som stöttar 

en och peppar…”

Organisationskultur 

Gruppen berättade om att de har vissa förväntningar på sig från ledning och organisa-

tion att vara objektiva och effektiva. En person uttryckte att det finns krav på att hålla 

sig inom de ekonomiska ramarna och då framförallt på de höga insatsnivåerna inom 

behovsbedömningen. En i gruppen berättade att:

”…men sen har jag också andra förväntningar och det är ju alltså, man får 

ju inte ha gamla beslut eller så. Man ska ju följa upp alla beslut en gång om 

året och det är ett mål som jag har att, att jag vill ligga i fas och inte ligga 

efter. För att vi blir ju granskade av revisorer som kommer och tittar och 

gör stickprov. Och jag vill att alla mina beslut ska vara nya och fräscha, inte 

något som har legat och har gått ut, så det är ett mål jag har det här med 

uppföljningarna”. 

En annan person menade att det är krav som alla arbetsgivare har på sina anställda och 

att hon inte upplever dessa förväntningar som betungande utan snarare som roligt, 

då det är det hon vill arbeta med. 

En biståndshandläggare menade att det nog inte finns tillräckligt stort utrymme 

för samtalet, att hon inte alltid kan prioritera det när hon har en hög med saker som 

måste skrivas. Hon berättade att hon har telefonen öppen så mycket det är möjligt 

utöver den ordinarie telefontiden, även fast det är sagt att den bara ska vara öppen 

mellan vissa tider. Hon sa att: ”…vi har haft en diskussion på ett möte att man kanske 

ska skynda på när man är på hembesök, medan jag tycker att man ska sitta där en 

stund och prata, för att det tar ju oftast en stund också att öppna upp sig och berätta 

saker och så”.

En i gruppen berättar om hur hon upplevde det när organisationen förflyttat ären-

den mellan biståndshandläggarna och sade att:

”Jag har ju träffat alla en till två gånger, och vissa många fler gånger och 

det känns ju ganska kul faktiskt.  Ja, för då börjar man ju känna varandra 

liksom, det är väldigt trevligt. Nu har vi ju däremot gjort en omstrukture-

ring, så att vi har bytt huvudhandläggare. Vissa av mina ärenden har jag 

skrivit över på min kollega och då har jag fått flera meddelanden av anhö-

riga som säger att vi vill inte byta handläggare, å nej, vi som tycker att det 

är så tryggt med dig”.  
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Sammanfattning av resultat tema Organisationen 

Majoriteten av de nya biståndshandläggarna hade tidigare gjort sin studiepraktik 

på arbetsplatsen och upplevde det inte som att de var helt nya då de påbörjade en 

anställning. 

En av de nya biståndshandläggarna i gruppen gjorde inte sin praktik på arbetsplatsen, 

vilket innebar att hon då gick miste om en inledande introduktion. De i gruppen som 

hade gjort sin studiepraktik på arbetsplatsen fick möjlighet till att lära sig arbetet av en 

utvald handledare under denna period. Dessa personer visar alla på betydelsen och 

vikten av en längre introduktion in i yrket och de talade om det speciella förtroende 

som utvecklades mellan handledare och praktikant. Gruppen talade om det stöd de 

upplevde sig ha ifrån sitt team, vilket handlade om både ett praktiskt och ett emotio-

nellt stöd. De reflekterade även över att arbetssätten i teamen kan se olika ut och att 

det var mycket man skulle lära sig som ny. Gruppen berättade om de förväntningar 

som de upplever sig ha från ledning och organisation (både uttalade och outtalade), 

vilka dels handlar om att vara objektiva och effektiva.

Resultat tema Yrkesidentitet 
Under detta tema kommer vi att belysa den del av socialisationsprocessen som vi 

anser har kopplingar till de nya biståndshandläggarnas yrkesidentitet samt de dilem-

man vilka genomsyrar de olika delarna inom temat. Vi har valt att dela upp temat i tre 

olika delteman, vilka handlar om de nya biståndshandläggarnas strävan efter att vara 

kompetenta och betrodda, balansgången mellan att vara objektiv och subjektiv samt 

svårigheterna med att prioritera. 

Om att vara kompetent & betrodd 

De nya biståndshandläggarna talade om svårigheten att hålla sig professionell och 

om ensamheten och utsattheten man möter i sitt yrke. De berättade om hur de kan 

uppleva detta, vilket blir speciellt tydligt under vårdplaneringar som inte slutar så bra 

och där alla är arga på en och man får den enskilde, anhöriga och vårdpersonalen från 

sjukhuset emot sig. En person uttryckte det som: 

”Och det är ju det man brottas också med hela tiden, att man ska glida ur 

den professionella rollen, när man utsätts för det här stressande arga. Då 

är det ju så enkelt liksom att man omedvetet hamnar någonstans där man 

egentligen inte vill vara”. 

En annan i gruppen instämde i att det är lätt att man gör det (glider ur rollen) om man 

inte passar sig och sa: ”…jag kände det när jag var på en vårdplanering, så var det en 

sjuksköterska där som började att lägga sig i mitt arbete och så, då hamnade jag där 

också. Så kom jag på mig själv med att försöka ..tjabbla med henne och så gick det ut 

över den äldre”.

En majoritet av gruppen talade om svårigheterna med att hålla sig professionell när 

man möter arga anhöriga, att det är stressande och att en del anhöriga tycks trycka 

på en knapp där ens sämsta sidor kommer fram. Detta var något som gruppen ofta 
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uppehöll sig vid, om behovet av att lära sig att hantera arga anhöriga på ett bättre sätt. 

En annan person talade i samband med detta om vikten att kunna säga ifrån tidigt och 

tydligt utan att vara otrevlig. I motsats till de anhörigas förväntningar så gav gruppen 

uttryck för att de äldres förväntningar är lättare att tillgodose och att relationerna ofta 

är goda. En i gruppen belyste detta:

”De äldres förväntningar känner jag oftast är lättare att tillgodose, för att 

man har en bra kommunikation, man träffas och bygger upp ett förtroende 

för varandra, och de ringer och berättar saker. Nu har det här och det här 

hänt. Det känns som om man får en relation. Nu har jag ju inte jobbat så 

länge men jag har ju hunnit träffa varje person. Alltså jag har ju gått runt 

lite i mer än ett år, så att säga, så jag har ju träffat alla en till två gånger och 

vissa många fler gånger, och det känns ju ganska kul faktiskt”. 

Gruppen talade om hur viktigt det är att man inte tar åt sig personligen vid angrepp 

och en sa att: ”Det är så himla viktigt att man verkligen har den känslan i sig hela 

tiden, att det är helt opersonligt även fast de kommer med personangrepp”. Flera av 

biståndshandläggarna uppgav att de förväntningar som de har på sig själva ibland är 

ganska höga och svåra att leva upp till. 

En av personerna i gruppen tog upp att hon ibland fått frågan på vårdplaneringar 

om vilken utbildning de som biståndshandläggare har och att hon i dessa situationer 

upplevt sig ifrågasatt. När hon berättat om sina erfarenheter inom äldreomsorgen eller 

att det finns sjuksköterskor som jobbar som biståndshandläggare hos dem, så har de 

blivit lite tysta. En annan person berättade om att hon som ung ibland upplevt det svårt 

att inge förtroende och att hon har väldigt lätt att ta åt sig. Hon berättade om vikten 

av att inge trygghet och förtroende: ”…ja, det är klart att dom har förväntningar på 

en  att man ska kunna det man jobbar med och där har jag förväntningar på mig själv 

också, att det ska verka som om man kan, att man utstrålar och vet vad man talar om, 

så att dom känner sig säkra och trygga på något sätt”. Samma person berättade om 

det första hembesöket hon skulle gå själv på och känslan av att inte vara kompetent 

och betrodd:  

”Jag kommer ihåg det första hembesök jag skulle gå på själv. Och den tan-

ten var ganska missnöjd med hemhjälpen och började med en massa frå-

gor som jag inte hade en aning om, det här kan jag inte besvara liksom, så 

jag var tvungen att säga, men jag kan ringa dig i morgon när jag tagit reda 

på allt det här. Så du kan inte det här! Du menar att du kommer till mig 

och kan inte det här!”. 

De nya biståndshandläggarna hade olika livserfarenheter med sig till arbetsplatsen 

men samtliga hade dock tidigare erfarenheter av att arbeta inom äldreomsorgen. En 

i gruppen resonerade så här om denna erfarenhet: 
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”Ja, fast det är ju mer att det gagnade mig, min livserfarenhet och kompe-

tens i det här jobbet gagnade mig för att jag lättare kom in i arbetet. Typ 

jag vart smidigare på grund av den erfarenhet som jag hade tidigare och 

som gjorde också att jag...att dom ville ha kvar mig! Jobbade bra! Det är ju 

att kunna klara av att arbeta väldigt självständigt, och ta beslut som är gan-

ska svåra, ja och... ja, man har ju hand om andras liv på nåt vis.…och sen 

samtidigt kunna arbeta i grupp och kunna vara smidig i gruppen för att det 

ska fungera bättre... och kunna ta människor”.

Att vara erfaren och känna till äldreomsorgen upplever samtliga i gruppen har gagnat 

dem i arbetet där de många gånger behöver fatta svåra beslut och där det krävs att de 

kan arbeta självständigt. En person i gruppen ansåg detta som extra viktigt eftersom man 

har hand om andras liv och behöver kunna bemöta människor i olika situationer och i 

olika miljöer på exempelvis sjukhus, hemma med den äldre och med anhöriga. Gruppen 

pratade om att de ofta möter människor som befinner sig i kris, och att det lätt kan bli 

missförstånd eftersom deras arbetsuppgifter inte är integrerade i sjukvården. 

Om att förhålla sig objektiv & saklig 

Flera i gruppen talade om att det är viktigt att förhålla sig objektiv och saklig i bedöm-

ningen av den enskildes behov. En person uppgav att det är vanligt att hon fått frågan 

om vad hon personligen tycker i ärenden och att hon då brukar svara att hon är där 

i yrkets vägnar och att hennes privata åsikter inte har med detta att göra. En annan 

person i gruppen uttryckte att:

”Det är det som är så viktigt, det är lätt att hamna i en personlig relation, 

vilket gör det både till det sämre och till det bättre, men det hamnar utan-

för mitt uppdrag. Det handlar inte om att folk ska se mig som någon spe-

ciell och så, utan om att jag ska ge den bästa hjälpen utifrån mitt uppdrag 

och utifrån mina iakttagelser. Så jag får inte bli för personlig”. 

En av biståndshandläggarna talade om att det är många anhöriga som tycks tro att 

de lägger in sina personliga värderingar i varje ärende, vilket hon sa att hon absolut 

inte gör. En annan av biståndshandläggarna menade att man på sätt och vis gör det i 

och med att man är den känner till ärendet, är den handläggare som drar ärendet på 

ärendedragningen och på så sätt har möjlighet att påverka utgången av beslutet. En i 

gruppen sa att: ”Ibland är det faktiskt svårt att vara proffsig. Ibland blir man ju, ibland 

kan man ju tänka om det bara var jag som hade bestämt, bara jag, så hade man kanske 

sett det på ett annat vis. Men vi har ju riktlinjer att följa och lagen och allting”.

Om att kunna prioritera 

En del av gruppen skulle vilja lära sig att hantera stress bättre. En person talade om att 

det verkligen gäller att hitta strategier så att man orkar fram till sextiofem och sa:
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”Tidigare så…när jag var ny, satt jag jätteofta och funderade på jobbet och 

om jag kunde ha gjort något annorlunda och gick verkligen igenom allting, 

och så kan man ju verkligen inte hålla på. Men nu har vi ju handledning 

regelbundet, så vi får ju stöd därifrån också…men just det här med att 

hantera stress för att man ska orka arbeta så många år, för det är ju så pass 

hög arbetsbelastning i det här yrket”. 

Hon talade vidare om att det är jättemycket att lära sig att prioritera och vikten av att 

inte stressa upp sig. Flera i gruppen uppgav att man ibland vaknat på nätterna hemma 

och tänkt på arbetet. En person sa att hon tycker att hon lärt sig att hantera stressen 

bättre och att hon fått hjälp och tips genom den externa handledning som erbjuds 

genom arbetsplatsen. Gruppen talade om att det är så mycket man skall kunna, att 

det kommer nya saker uppifrån ledningen hela tiden och att det är svårt att hålla sig 

uppdaterad. En person i gruppen sa:

”I vissa perioder har man det lite lugnare, men i vissa perioder är det ju 

jättehög arbetsbelastning, verkligen arbetstoppar. Då vet man inte riktigt 

hur man skall hinna med, men att man inte får panik i sådana situationer, 

utan tar en sak i taget. Man kan ju inte göra mer”. 

Sammanfattning av resultat tema Yrkesidentitet

Biståndshandläggargruppen talade om svårigheten att hålla sig professionell i mötet 

med arga anhöriga, vilket också var något de uttryckte sig ha behov av att lära sig 

hantera bättre. En del av gruppen talade även om att de upplevt sig ifrågasatta i sin 

yrkesroll och vikten av att inge trygghet och förtroende. Samtliga i gruppen menar 

att deras tidigare erfarenheter inom äldreomsorgen är något som gagnat dem i deras 

nuvarande arbete. Flera av biståndsbehandläggarna talade om vikten att förhålla sig 

objektiv och saklig i sina behovsbedömningar samt att det finns en fara att man hamnar 

utanför sitt uppdrag om man blir för personlig i mötet med klient och anhöriga. Flera 

i gruppen berättade om svårigheter med att hantera stress och uppgav att de ibland 

vaknat på nätterna hemma och tänkt på arbetet, att de upplever att det är mycket man 

skall kunna och att det ibland är svårt att prioritera. 

Resultat tema Omsorgsrollen 
Under detta tema kommer vi att belysa vårt resultat som handlar om de nya bistånds-

handläggarnas önskan om att tillsammans med de äldre och deras anhöriga finna goda 

lösningar, för att på bästa sätt kunna hjälpa den äldre. Det kommer att handla om 

deras egna förväntningar på sig själva och vad de vill uppnå med sitt arbete. Det kom-

mer också att handla om hotet om att bli uthängd i media och om att vara föremål för 

granskning, vilket de nya biståndshandläggarna upplevde som pressande och var något 

som en del i gruppen hade mött ute på fältet. Vi har valt att dela upp temat omsorgs-

rollen i två delteman, vilka kommer att ta upp vad man anser vara mest meningsfullt 

i sitt arbete och vad man skulle vilja ägna mer tid åt inom sin yrkesprofession samt 
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om svårigheterna med att nå fram med sin hjälp och de dilemman som de i samband 

med detta uttryckte.

Om det meningsfulla i yrket 

I ett inledande skede talade en del av gruppen om att det finns en bra balans i jobbet 

mellan att sitta inne och skriva samt att vara ute och träffa äldre, vilket de sedan kom 

att ändra sig om, då samtliga i gruppen uttryckte en önskan om att utveckla den kura-

tiva delen av arbetet, att tillåta samtalet och mötet med de äldre och deras anhöriga 

att ta mer plats. En biståndshandläggare i gruppen berättade:

”…det skulle finnas större möjlighet till just det här samtalet med den 

äldre, det skulle jag vilja ha mer tid till, att det skulle finnas mer tid för 

det. För det är ju, man möter ju så många äldre och många är ju väldigt 

ensamma, och man ser ju själv att sitta bara den där timmen på hembesö-

ket hur mycket det ger dem att man bara lyssnar och bekräftar. Det är väl 

något som jag känner, där känner man verkligen, där känner också den 

äldre av att man har hjälpt dem alltså. Oftast när man hjälper dem, så hjäl-

per man dem inte på ett sätt som de vill bli hjälpta och då känner de sig 

inte hjälpta”. 

Samma person talade om att det är synd att detta inte tillhör hennes arbete, men att 

det hade varit bra om det hade gjort det. En annan person menade att man genom 

tätare samtal skulle kunna förebygga mycket av den besvikelse och frustration som 

ofta följer på avslag av vissa ansökningar.

Gruppen talade om att den administrativa delen med att skriva utredningar och 

att dokumentera upptar en sådan stor del av deras tid, att de upplever att det är svårt 

att hinna med den sociala delen av arbetet. En av biståndshandläggarna menade på 

att det trots allt är ett socialt arbete och att det är synd att det inte finns mer tid för 

den delen av arbetet.

Om önskan att kunna hjälpa

En stor del av gruppen talade om en önskan att nå fram med sin hjälp. En bistånds-

handläggare uttryckte det som att: ”…det vi gör kanske inte alltid ses som hjälp i andras 

ögon. Så det är ju lite svårt…att man jobbar jättehårt och ser till att det blir så bra som 

det kan, och det kanske inte ses som hjälp i alla fall, ja det är väldigt otacksamt”.

En annan av biståndshandläggarna talade om sina förväntningar på sig själv och 

om att hon vill att de äldre ska få det så bra som möjligt utifrån deras individuella 

behov. Hon sa att hon haft ett ärende där hon frågat sig om hon gjort ett bra arbete 

och i vilket hon uttryckte:

”Det är en person som har varit på växelvård och jag ser att det är väldigt 

svårt för honom att komma hem, att det inte kommer att fungera så bra, 

men han vill absolut hem och han har inte insikt själv och förstår inte rik-
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tigt att han inte kommer att klara sig hemma och det gör ju att det blir väl-

digt svårt för mig. Det är klart att han uttrycker starkt att han vill hem, och 

att han inte vill ansöka om ett boende, så jag var tvungen att göra så bra 

som möjligt för honom när han kommer hem, men jag vet att det kanske 

inte kommer att fungera. Det kan ju göra att jag inte riktigt kan uppfylla 

mina förväntningar på mig själv. Ja, och då kan man ju tänka att gör jag 

verkligen mitt bästa nu, på något vis så gör jag ju det, för att det viktigaste 

är att jag lyssnar på honom såklart. Men det är ju svårt…för jag vet ju att 

han har en sambo hemma som absolut inte vill att han ska komma hem, 

det är mycket omkring, hon blir ju helt förstörd när jag berättar att han vill 

komma hem”.

Samtliga i biståndshandläggargruppen uttryckte att de inom sitt yrke vill kunna hjälpa 

de äldre på bästa sätt och att det tillhör deras främsta förväntningar på sig själva att 

den äldre skall få det så bra som möjligt. En person talade om att hon vill att de äldre 

skall känna sig trygga, att de alltid skall veta att de kan ringa henne om det är något 

och att de skall veta att hjälp finns att få. Hon sa även att hon vill vara som en trygghet 

för de äldre. En annan menade att det handlar om vad hon vill uppnå med sitt arbete 

och att det är viktigt för henne att kunna hjälpa även när folk är arga och upprörda. 

De nya biståndshandläggarna kom in på ett samtal kring hur det kändes att vara en 

offentlig person och att det finns en risk för att bli granskad. En del av de nya bistånds-

handläggarna i gruppen hade blivit hotade av aggressiva anhöriga att bli uthängda i 

media och om deras oro över detta. En person berättade att anhöriga till en äldre stått 

och skrikigt ‘jävla kärring’ åt henne. 

”Jag blir så nervös alltså, jag blir jättenervös…och tror att jag ska bli utmå-

lad i pressen…nej men det tror jag ju inte men…även fast man inte har 

gjort nåt fel, man har gjort en korrekt bedömning och följt alla riktlinjer 

som finns, så det där är jättejobbigt tycker jag”. 

Sammanfattning av resultatet tema Omsorgsrollen 

Samtliga i biståndshandläggargruppen uttryckte en önskan om att utveckla den kurativa 

delen av arbetet, där samtalet och mötet med de äldre och deras anhöriga får ta mer 

plats. Gruppen ansåg att den administrativa delen med utredningar och dokumenta-

tion upptar en allt för stor del av deras arbete på bekostnad av den sociala delen av 

deras arbete. En del av gruppen talade om att det inte alltid är så lätt att nå fram med 

sin hjälp, att det ibland är en annan hjälp man efterfrågar än den som ges och att det 

kan vara svårt att finna bra lösningar där alla parter känner sig nöjda. Samtliga i grup-

pen uttryckte att de inom sitt yrke vill kunna hjälpa de äldre på bästa sätt och att det 

tillhör deras främsta förväntningar på sig själva att den äldre skall få det så bra som 

möjligt, men att det finns en baksida av yrket vilken kan innebära att bli svartmålad 

och uthängd i media.
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Analys

Inledning av analys
I detta avsnitt analyserar vi vårt resultat om nya biståndshandläggares formande av 

en yrkesidentitet i socialisationsprocessen. Vi har valt att använda oss av den sym-

boliska interaktionismen samt omsorgsbegreppen rättvisemoral och omsorgsmoral 

som teoretiska verktyg i denna analys (se centrala begrepp). Vi har även analyserat 

resultatet med hjälp av tidigare forskning såsom vi i huvudsak har presenterat den i 

tidigare avsnitt (se avsnittet om bakgrund och tidigare forskning). Vi har delat in ana-

lysen i olika teman vilka följer samma mönster som presenterats i resultatet. Dessa är 

organisationen, yrkesidentitet och omsorgsrollen.

Analys av tema Organisationen
Introduktion 

Den första tiden som ny på en arbetsplats innehåller många olika parallella processer 

för den nyanställde, som är i begrepp med att lära sig arbetet, på vilket sätt det ska 

utföras, och att samarbeta med övriga anställda samt med anpassning till den rådande 

arbetsplatskulturen.

Introduktionsfasen och hur den utformas är av mycket stor betydelse för den nyan-

ställdes upplevelse av yrket och påverkar den enskildes attityd gentemot arbetsplatsen 

( Jaskyte, 2005). Hur man blir mottagen är ett ämne som våra intervjupersoner ofta 

återkommer till. De huvudsakliga målen för en arbetsplats är att under introduktions-

fasen socialisera och slussa in den enskilde i yrket, genom att utveckla en känsla av 

kompetens i utförandet av yrkesrollen, tydliggöra yrkesrollen och utveckla en realistisk 

förväntning på vad som går att utföra inom yrket samt att utveckla relationer med sina 

nya kollegor (Ibid).

 I våra intervjuer med biståndshandläggarna berättar de om en arbetsplats som 

har en form av introduktion, vilken omfattar de som gör sin studiepraktik på arbets-

platsen. Studiepraktiken fungerar i dessa fall som en yrkesintroduktion och där den 

välplanerade introduktionen med tillgång till en personlig handledare har gynnat 

biståndshandläggarens socialisation. I övrigt så uppmuntras den enskilde till ett eget 

engagemang och socialisation, där det framförallt går ut på att fråga och lära från de 

mer erfarna. I en studie av Jaskyte (2005) diskuteras denna form av lärande som en så 

kallad ”trial and error metod”, där den första tiden i socialisationen och yrkesintro-

duktionen till socialt arbete ofta är en period av ett relativt självständigt utforskande 
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av yrkesområdet. Denna metod är högst individuellt betonad och lämnar ofta den 

enskilde socialarbetaren att snabbt ställas inför svåra överväganden. Tidigare studier 

betonar att den enskilde bemästrar sin socialisation om den på arbetsplatsen utgörs av 

tydliga steg där förväntningar och kompetenskrav på yrkesrollen som socialarbetare 

är fastställd. Det finns här en överhängande risk för att socialarbetaren ska hamna i 

rollkonflikt och en alltför stressande arbetssituation som en avsaknad eller en alltför 

lös introduktion och inskolning kan innebära ( Jaskyte , 2005., Socialstyrelsen, 2006). 

Tidigare studier visar att brist på en välplanerad introduktion i människovårdande orga-

nisationer leder till högre stress och lägre arbetstillfredställelse, mindre engagemang 

för arbetsuppgifterna, och sämre arbetsprestationer för den enskilde socialarbetaren 

( Jaskyte, 2005). Eftersom arbetet många gånger ställer den nya biståndshandläggaren 

inför svåra val och överväganden och där den första tiden är fylld av osäkerhet, är det 

av stor betydelse att introduktionen har genomförts på ett så tydligt sätt som möjligt. 

Organisationen behöver då definiera yrkesrollen för den nyanställde samtidigt som 

den professionella autonomin har tagits med in i beräkningen (Andersson, 2004., 

Ellström, 2004., Jaskyte, 2005).

Biståndshandläggarna återkommer till hur viktigt det var med att kunna följa någon 

erfaren kollega och att lära sig genom att fråga samt det stöd som de upplevde sig ha fått 

under en längre tids studieintroduktion. I det autentiska lärandet är det just en sådan 

kombination som man eftersträvar. I en studie av Lave och Wenger (1991), framhålls 

betydelsen av att som nybörjare få delta och tillägna sig kunskaper och färdigheter i 

en gemenskap. Det som är framträdande här är att framhålla relationen mellan den 

nya och de mer erfarna i gemenskapen och inom praktiken. Det handlar här om en 

läroprocess som stödjer de nya att bli delaktiga i praktiken genom att inte avkräva ett 

helt och fullt deltagande från början.

Morén (2001) diskuterar hur relationen är det främsta verktyget som socialarbeta-

ren har i mötet med dem som söker hjälp. Han menar att arbetet just på grund av sin 

föränderlighet inte går att rutinisera och att nödvändiga kunskaper nyskapas och lärs i 

ett nära samspel mellan mer och de mindre erfarna kollegorna. Där man ibland måste 

”se” en erfarnare kollega agera i en klientsituation, då det är fråga om ett yrke som 

endast i viss mån går att överföra på verbal och kognitiv nivå (Ibid). I detta ser vi också 

en koppling till ”rolltagande”, vilket är ett begrepp inom den symboliska interaktionis-

men. Rolltagande innebär att en person går in i en annan persons perspektiv gällande 

en bestämd situation och iakttar sitt eget beteende ur den andres ståndpunkt (Hewitt, 

1981). Ett annat verktyg inom den symboliska interaktionismen som är belysande här 

är begreppet ”social ordning”, som bygger på tanken om att vi lärt oss att definiera 

olika situationer på ett likartat sätt. Social ordning utgår ifrån att man ser på all social 

ordning som en slags förhandlad social ordning, och där dessa förhandlingar följer den 

maktstruktur och de beteendemönster som finns inom organisationen, och är långt 

ifrån slumpmässiga, även om de ytligt sett kan se så ut (Goffman, 2000., Hewitt, 1981., 

Trost & Levin 1999). Med en längre introduktion in i yrket ges det plats att betrakta sitt 

eget beteende ur en mer generaliserad synvinkel, något som den symboliska interak-

tionismen kallar för den generaliserade andre (Hewitt, 1981., Mead, 1976).  Då arbets-

platsen erbjuder den nyanställde en möjlighet att mogna in i yrkesidentiteten och att 
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få observera de mer erfarna kollegorna kan ett professionellt förhållningssätt lättare 

läras in, där ett nödvändigt utrymme måste ges för den enskilde att uppfatta hur andra 

ser på henne (Andersson, 2004., SOSFS, 2007., Trost & Levin, 1999).    

Teamet 

Samtliga i gruppen poängterade teamets betydelse, då det är dem som de oftast vänder 

sig till för ett praktiskt och emotionellt stöd. Det är kollegorna som visar och berättar 

hur man skall jobba och det är i teamets kontext man socialiseras in som ny bistånds-

handläggare och i vilkens kultur man formas. 

I en studie om socialarbetares socialisation framkommer att lära sig det nya arbetet 

och yrkesrollen var en individuell process som ofta skedde i interaktion med erfarnare 

kollegor. Socialarbetarna upplevde att de formades att handla som de andra profes-

sionella i den informella kulturen ( Jaskyte, 2005). Att som ny inom yrket lära sig 

arbetet, är att lära sig en ny roll, där vissa normer och förväntningar följer med den 

givna positionen (Lenner-Axelsson & Thylefors, 2005). Man kan i detta sammanhang 

även tala om ett ”rolltagande”, där en person går in i en annan persons perspektiv 

gällande en bestämd situation och iakttar sitt eget beteende ur den andres ståndpunkt. 

Rolltagande och rollskapande är två processer som ligger mycket nära varandra och 

där den andres rollförväntningar blir kända genom rolltagandet (Hewitt, 1981). 

Vi uppfattar att det hos de nya biståndshandläggarna finns en drivkraft att vara en 

del av gruppen och de team de ingår i, vilket är naturligt då vi människor är sociala 

till vår natur. Att hamna utanför en gemenskap är något som skrämmer de flesta av 

oss och oftast är vi villiga att betala ett relativt högt pris för att inte hamna utanför 

denna gemenskap. Inom gruppen ställs oftast krav på den enskilde gruppmedlemmen 

att hon eller han skall uppträda på ett sätt som är förenligt med de värderingar som är 

påbjudna i gruppen (Allwood, 2000). Många likheter finns mellan olika yrkesgruppers 

socialisationsprocess, där en anpassning till den gällande organisations- och gruppkul-

turen går att spåra. De avtal som finns inom en organisation syftar till samordning och 

målinriktning (Skau, 2001). I detta kan vi även se en koppling till begreppet ”sociala 

roller och identiteter”, och syftar då på de processer som finns kring de positioner och 

förväntningar som leder till ett bestämt beteende. När en individ varseblir de förvänt-

ningar som finns i en grupp, så skapar det en process hos individen. Denna process är 

en roll, vilken leder till att individen beter sig på ett eller annat sätt i förhållande till 

rollen, men inte nödvändigtvis på ett sätt som följer de förväntningar som positionen 

anger (Trost & Levin, 1999).

Biståndshandläggargruppen reflekterade över de skillnader som finns mellan de 

olika teamens sätt att arbeta på och betydelsen av att som ny få möjlighet att upp-

fatta att det finns olika sätt att arbeta på. Vi tolkar detta som ett behov hos de nya 

biståndshandläggarna att försöka finna sitt eget arbetssätt. Thunborg (2004) menar att 

lärande kan ses som formande, upprätthållande och utvecklande. Hon menar vidare 

att det finns diskussioner bland forskare om att lärande kan leda till en anpassning 

av det rådande inom en organisation eller till ett utvecklande. Annan forskning visar 

på vikten av ett kritiskt reflekterande där individen lär sig ifrågasätta rådande arbets-

mönster och där möjlighet finns till att utveckla nya sätt att hantera arbetsuppgifter 

på i arbetet (Ellström & Ekholm, 2004). Detta är något som även styrks av tidigare 
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forskning bland socialarbetare och lärare, där man funnit att det var betydelsefullt 

att arbetsgivarna värdesatte deras kompetens och erfarenhet även som nya i yrket, 

vilket medförde ett större självförtroende i sin professionella identitet (Andersson, 

2005., Jaskyte, 2005).

Organisationskultur 

De nya biståndshandläggarnas berättelser är inte endast berättelser om dem 

själva, utan handlar även om den organisation vilken de ingår i och är en del utav. 

Socialisationsprocessen kan sägas ske i en växelverkan mellan den enskilde och orga-

nisationen (Ellström, 2004). De förväntningar som de nya biståndshandläggarna upp-

gav sig ha ifrån ledningen i form av krav på objektivitet och effektivitet, att hålla sig 

inom de ekonomiska ramarna, att hinna följa upp varje beslut en gång per år samt att 

endast ha telefonen öppen på telefontid och att kanske skynda på hembesöken, kan 

tolkas som mer eller mindre uttalade förväntningar från ledningen om hur de vill att 

arbetet skall utföras. 

En av biståndshandläggarna tog upp att det nog inte finns så mycket plats för sam-

talet och att det funnits diskussioner om att man skall skynda på vid hembesöken hos 

de äldre. Tidigare forskning visar på att mycket av det klientarbete som socialarbe-

tare utför och som bland annat handlar om att skapa en bärande relation mellan sig 

och den enskilde, är ett osynligt arbete. Det finns här en risk att det arbete som inte 

dokumenteras ses som ett icke arbete eller något som man inte måste göra. Även detta 

påverkar socialarbetarens yrkesidentitet och ökar formaliseringen av yrket (Bernler 

et al, 1999., Skau, 2001). 

En person i gruppen berättade om hur sorgligt hon upplevde det vara när organi-

sationen förflyttade ärenden mellan biståndshandläggarna och hur ledsna en del av 

hennes klienter och anhöriga till dessa blivit. Vi tolkar detta som att man inom organi-

sationen inte betonar relationen och mötet mellan den enskilde biståndshandläggaren 

och klienten. Detta kopplar vi till Johansson (2007) tankar om Gräsrotsbyråkraten/ 

myndighetspersonen och där han skriver: ”Gräsrotsbyråkraktens första uppgift i rela-

tion med den blivande klienten är att göra denne 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” (s. 50- 51). Detta innebär att gräsrotsbyråkrat och 

klient inte själva kan styra relationens innehåll efter eget godtycke. Han menar vidare 

att allt eftersom relationen mellan gräsrotsbyråkrat och klient fortskrider, uppstår en 

ansikte mot ansikte relation där de båda parterna anpassar sig efter varandra, vilket 

däremot inte organisationen gör (Ibid).

För flera i gruppen har arbetsplatsens förväntningar på dem själva även blivit deras 

egna förväntningar på sig själva, då de internaliserats och sammanfaller med varan-

dra. Vi anser att man här även kan tala om en slags ”förhandlad social ordning”, där 

den enskilde biståndshandläggaren i socialisationsprocessen ingått överenskommelser 

om vad som är centralt och viktigt i arbetet. Förhandlingarna sker i interaktion med 

ledning och övriga kollegor och syftar till en gemensam uppfattning om den verklighet 

de delar. Dessa förhandlingar följer den maktstruktur och de beteendemönster som 

finns inom organisationen, och sker oftast automatiskt på ett omedvetet och outtalat 

plan (Trost & Levin, 1999).
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Analys av tema Yrkesidentitet 
Om att vara kompetent & betrodd 

Tidigare forskning visar att yrkesidentitet är något som formas genom teoretisk utbild-

ning, praktisk erfarenhet och handledning från kollegor som internaliserat rollen och 

kan fungera som förebilder (Andersson, 2004., Hagström, Johansson, & Westerholm, 

2000., Lave & Wenger, 1991., Skau, 2001). Identitet kan även ses som ett resultat av män-

niskors behov av att anpassa sig till sin sociala omgivning (Ahmadi, 2000). Yrkesidentitet 

kan också ses som en kollektiv identitet där det finns vissa gemensamma handlings- 

och interaktionsmönster hos individer av samma yrke och där det kan sägas vara en 

social identitet. Viktigt att poängtera i detta sammanhang är att yrkesidentiteter inte 

är något statiskt, utan något som ständigt omformas då människor möts, interagerar 

och jämför sig med varandra (Thunborg, 2004).

En majoritet av de nya biståndshandläggarna berättade om svårigheter med att 

hålla sig professionell i mötet med arga anhöriga och om sina egna förväntningar på 

sig själva att kunna bemöta detta utan att falla ur sin professionella roll. I detta ser vi 

en koppling till tidigare studier om nyutbildade lärares, nyutbildade sjuksköterskors 

och nyanställda socialarbetares socialisationsprocess vilket vi har studerat och där det 

framgick att det fanns en viss osäkerhet gällande huruvida man klarade sina arbets-

uppgifter (Andersson, 2005, Hagström, Johansson, & Westerholm, 2000., Jaskyte, 

2005). Flera av våra intervjupersoner uttryckte en viss osäkerhet och rädsla för att inte 

kunna sitt arbete, och för att inte bli sedda som kompetenta och trovärdiga i andras 

ögon. Detta anser vi kan kopplas till Silfverberg (2001) tankar om identitet och där 

hon skriver: ”För att få status som medlem i en gemenskap måste den erkännas av 

medlemmarna själva. Gäller det en yrkesgemenskap måste den också oftast erkännas 

av dem som befinner sig utanför. Detta erkännande är utmärkande för den individuella 

medlemmens känsla av identitet”. 

Vi tolkar att det hos våra nya biståndshandläggare finns en vilja att inge kompetens 

och förtroende, vilket de ger uttryck för inte alltid är så lätt. Det ställs krav från äldre 

och deras anhöriga att de kan sitt arbete. En av biståndshandläggarna tog upp att hon 

ibland fått frågan på vårdplaneringar om vilken utbildning hon och hennes kollegor 

har, och att de då blivit tysta när hon berättat att det finns sjuksköterskor bland kol-

legorna. I detta drar vi en parallell till Wingfors (2004) som skriver om socionomers 

ifrågasatta kompetens: ”Ofta har socionomer/ socialarbetare betraktats som semi-

professionella , icke fullvärdiga professionella, så kallade ”wanna-bees” som ännu 

inte förmått avgränsa egna kunskapsfält och/eller erhållit  tillräcklig självständighet 

i sin yrkesutövning” (s. 17-18). Detta är säkerligen något som även påverkar våra nya 

biståndshandläggare i deras skapande av yrkesidentitet och i deras strävan efter att 

bli sedda som kompetenta.    

Om att vara objektiv & saklig 

De nya biståndshandläggarna talade om vikten att förhålla sig objektiv och saklig i 

bedömningen av den enskildes behov och om att inte bli för personlig i relationen till 

klient och anhöriga. Denna balansgång mellan att vara professionell och privat ser vi 

till viss del som en del av socialisationsprocessen och ett skapande av en yrkesiden-
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titet, där man förhoppningsvis efter ett antal år i yrket kan hantera detta dilemma 

på ett tryggare sätt (Dunér & Nordström, 2003). Men vi menar även att det finns ett 

inbyggt dilemma i rollen som myndighetsutövare, där vi kopplar detta till Johansson 

(2007) tankar om ”gräsrotsbyråkraten”, och där han talar om socialarbetarens dubbla 

uppdrag i den meningen att hon/han skall företräda samhället genom att följa lagen 

och andra förpliktande bestämmelser, samtidigt som hon/han skall åstadkomma en 

förtroendefull relation till klienten. 

I detta har även Morén (2001) intressanta tankar, där han menar att man inom det 

allmänna problem- och utredningstänkandet inom socialtjänsten har ett oprofessionellt 

förhållningssätt i det att man inte utvecklar en nära och personlig relation till klienten, 

utan istället tror att man kan utreda sig fram till en lösning för den enskilde klienten. 

Han menar att det under ytan hos den enskilde biståndssökande finns en utsatthet i 

att inte alltid veta vad som är problemet och att det bästa man som socialarbetare i 

detta läge kan göra är att med stor lyhördhet slå följe med klienten i sökandet efter 

ett vägval. 

Om att kunna prioritera 

Flera av de nya biståndshandläggarna talade om att det är så mycket man skall kunna 

och att det är svårt att hinna hålla sig uppdaterad, då det kommer nya saker från led-

ningen hela tiden. Att arbetsbelastningen periodvis är hög och att det då är svårt att 

hinna med. Många uppgav att de ibland vaknat på nätterna hemma och tänkt på job-

bet och att de skulle vilja lära sig att hantera stress bättre. En person menade att hon 

fått hjälp med att hantera stressen genom de tips och råd hon fått genom den externa 

handledningen. Att som ny kunna sålla och prioritera tolkar vi som en svårighet som 

våra nya biståndshandläggare har svårt med. Tidigare studier visar att brist på en 

välplanerad introduktion i människovårdande organisationer leder till högre stress 

och lägre arbetstillfredställelse samt mindre engagemang för arbetsuppgifterna och 

sämre arbetsprestationer för den enskilde socialarbetaren ( Jaskyte, 2005). Att som 

nybörjare få delta och tillägna sig kunskaper och färdigheter i gemenskap menar Lave 

och Wenger (1991), är av stor vikt och där det handlar om en läroprocess som stödjer 

de nya att bli delaktiga i praktiken genom att inte avkräva ett helt och fullt deltagande 

från början.

I detta ser vi även en koppling till rollkonflikter, vilket exempelvis kan uppstå i 

situationer där man möter upprörda anhöriga eller konkurrerande yrkesprofessioner 

och där ens yrkesidentitet ifrågasätts. Att som erfaren biståndshandläggare utsättas för 

rollkonflikter kan i viss mån vara stimulerande och utvecklande, vilket däremot som 

ny i yrket kan undergräva ens självkänsla och ge upphov till hög stress ( Jfr. Jaskyte, 

2005). Som yrkesverksam i ett gränsområde där många professioner och värderingar 

möts, uppstår lätt inre rollkonflikter inom den nyanställde. Vi ser även att det kan 

röra sig om en konflikt inom biståndshandläggaren gällande hennes uppfattning om 

gränsen mellan ”rättvisemoral och omsorgsmoral”, och om dilemmat att kunna göra 

avvägningen mellan dessa två ( Jfr. Dunér & Nordström, 2003., Jfr. Gilligan, 1982), (se 

avsnittet om bakgrund och centrala begrepp). Vi tolkar också detta som att den nya 
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biståndshandläggaren utsätts för stress i ett komplext arbete där krav finns på att utreda 

och besluta i områden som inte är klargjorda för vare sig klient eller biståndshandläg-

gare ( Jfr. Morén, 2001).

Analys av tema Omsorgsrollen 
Om det meningsfulla i yrket 

De nya biståndshandläggarna berättade först om att de trivs med arbetet och den 

blandning som yrket ger dem i fråga om variation i att både skriva utredningar inne på 

kontoret och att vara ute på fältet och möta de biståndssökande. Men sedan berättade 

de allt mer om en önskan om att få arbeta mer kurativt om samtalet med de äldre.

Vi tolkar de nya biståndshandläggarnas upplevelser av arbetet som ett led i den ans-

passningssituation de befinner sig i beträffande socialisationsprocessen, och kan tolkas 

som ett tecken på en socialisation där den enskilde har anpassat sina förväntningar 

på yrkesidentiteten för att överensstämma med vad som är gällande inom organisa-

tionen. Beronius (1986) lyfter i sin avhandling om makt och arbetsorganisation fram 

att socialisationsprocessen kan ses som ett organisatoriskt maktmedel som används 

för att internalisera organisationens normer, förväntningar och uppfattningar. Där 

de anställdas tankesätt, förståelseformer och uppfattning om sig själv och andra blir 

synkroniserade, och varför de då rättar sig efter organisationens krav.

Vi uppfattade att de nya biståndshandläggarna hade ett behov av att vara en del av 

gemenskapen på arbetsplatsen samtidigt som de också upplevde den som begränsande 

i viss mån. Vi anser att man här kan tala om en slags ”förhandlad social ordning”, där 

den enskilde biståndshandläggaren i socialisationsprocessen ingår överenskommelser 

om vad som är centralt och viktigt. Dessa överenskommelser sker i interaktion med 

ledning och övriga kollegor och syftar till en gemensam uppfattning om den verklighet 

de delar. (Goffman, 2000., Hewitt, 1981., Trost & Levin, 1999).

En av biståndshandläggarna berättade om ensamheten och behovet av samtal som 

de möter hos de äldre och att det är under dessa stunder som hon upplever att hjälpen 

når fram. Detta är något som samtliga i gruppen är överens om och är något som de 

alla saknar i yrket.  Att samtala och ge plats för mötet är något som de upplever inte 

är självklart att ägna tid åt. De nya biståndshandläggarna är i vissa fall inte säkra på 

om detta är en del av deras uppdrag som biståndshandläggare. En i gruppen menade 

på att det trots allt är ett socialt arbete och att det är synd att det inte finns mer tid för 

den delen av arbetet. En annan person menade att man genom tätare samtal skulle 

kunna förebygga mycket av den besvikelse och frustration som ofta följer på avslag av 

vissa ansökningar. Gruppen berättade om att den administrativa delen med att skriva 

utredningar och att dokumentera upptar en sådan stor del av deras tid, att de upplever 

att det är svårt att hinna med den sociala delen av arbetet.

Morén (2001), lägger fram ett perspektiv på svårigheten med att kunna kombinera 

det sociala arbetet man önskar göra i form av möten med de biståndssökande och 

att hantera den administrativa delen av arbetet. Han menar att det är socialtjänstens 

problem- och utredningstänkande som inte kan mäta och utvärdera relationen och 

bemötandet mellan socialarbetaren och klienten. Han beskriver det som ”en blind 

fläck i det sociala arbetets självförståelse, som också inbegriper avsaknaden av ett 
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(professionellt) språk för att beskriva och därmed legitimera (ge erkännande åt) soci-

alarbetares insatser i detta gränsland” (s. 121). Ett problem med detta relationsblinda 

förfarande är att det osynliggör det arbete som biståndshandläggaren utför, det förbli 

en tyst del av arbetet som man förväntas att utföra men som inte officiellt mäts och 

värderas (Waerness, 1996). Ytterligare en av svårigheterna med detta synsätt ligger i 

att biståndshandläggaren ska socialiseras in i en värld som inte kanske huvudsakligen 

omfattar eller handlar om socialt arbete, där det relationella och stödjande arbetet 

hamnar i skymundan och arbetet istället fokuserar på en administrativ skicklighet 

(Socialstyrelsen, 2006). Morén (2001) menar att detta handlar om hur kunskap nås och 

om hur resultat uppstår som en följd av insatserna. Om den systematiskt undanhålls så 

kan det även medföra risk för missriktad styrning, och att socialtjänstens verksamhet 

ytterst sätt blir en verksamhet med aktiviteter som är lätta att mäta och kontrollera. 

Det kan även resultera i att verksamhetens iver i att dokumentera begränsar socialar-

betarnas tolkningsmöjligheter inför arbetsuppgiften och deras uppfattningar om vad 

som är ett bra sätt att arbeta på. På ett vis kan dokumentationen ses som en saklig 

och objektiv återgivelse av en händelse, men det också är ett resultat av en komplex 

process och ett framväxande av tolkningsmöjligheter, där socialtjänsten är begrepps-

ligt blind inför resultat som process (Ibid). Detta resonemang innebär att man i bästa 

fall kan belägga empiriska samband mellan vissa insatser och vissa resultat, men man 

kommer inte att uppnå kunskap om de verksamma mekanismerna, det vill säga om 

varför resultat uppstår som en följd av vissa insatser (Bergmark & Lundström, 2006., 

Morén, 2001).

Om önskan att kunna hjälpa 

I ordet omsorg finns det en innebörd av ”att sörja för”, att känna med och för någon 

(Waerness, 1996). I betydelsen av ordet omsorg, finns även en praktisk och en känslo-

mässig sida, vilken vi anser vara relevant för de nya biståndshandläggarnas formande 

av en yrkesidentitet. Omsorgsaspekten utgör ibland också en del av den konfliktfyllda 

situationen för den nya biståndshandläggaren.

Vi ser berättelsen av en biståndshandläggare i gruppen som belysande för detta 

dilemma och komplexitet i beslutssituationen där hon beskrev ett ärende om en even-

tuell placering på ett särskilt boende och där hon hade frågat sig om hon hade gjort 

ett bra arbete när hon hade följt den enskildes vilja att komma hem, men hon var 

tvungen att ta med in i beräkningen de anhörigas perspektiv och att samtidigt ha sin 

egen erfarenhet och kunskap av liknande situationer och förlopp. 

Det som gäller för biståndshandläggarnas arbetssituation, är att ofta kunna utöva 

sitt arbete i ett situationsbetonat sammanhang och där den utslagsgivande faktorn är 

den hjälpbehövandes behov av omsorg här och nu. Där gäller det att göra det bästa 

möjliga i situationen och att på samma gång inte förta eller förminska den enskildes 

självbestämmande och förmåga att hjälpa sig själv ( Jfr. SFS: 2001:453., Jfr. Waerness, 

1996). Detta innebär ett övervägande och krav på biståndshandläggaren att utföra sitt 

arbete så att den enskilde inte kränks i sitt människovärde, vilket förutsätter både en 

närhet och en inlevelse i relationen med den hjälpsökande ( Jfr. Morén, 2001., Jfr. Skau, 

2001., Jfr. Waerness, 1996). Vi ser också en koppling till det tidigare förda resonemanget 
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om rättvisemoral och omsorgsmoral. Rättvisemoral betonar allas lika rättigheter och 

därför borde det kunna räcka med att följa den enskildes önskemål om att komma hem. 

Men samtidigt ställs biståndshandläggaren inför den anhörigas uttryckliga svårighet 

med att sköta den enskilde hemmavid och då prövas biståndshandläggarens tidigare 

erfarenheter av en liknande situation samt hennes kunskaper om denna typ av förlopp 

och vad dessa innebär. Det gör att hon då ställs inför situationens omsorgsmoral, vilken 

betonar den enskildes unika situation och här kan man alltså inte härleda ett korrekt 

handlande genom en inbördes hierarkisk ordning. Omsorgsmoralen hänger istället 

samman med den specifika situationen och om att jämka samman ståndpunkter och 

söka samarbete genom att upprätthålla relationer (Dunér & Nordström, 2003., Gilligan, 

1982). Det verkar vara fråga om ett kanske nödvändigt pendlande mellan dessa två typer 

av moraluppgörelser och där den enskilde biståndshandläggarens tolkning av den spe-

cifika situationen blir avgörande eftersom dessa tolkningar är inbördes oförenliga.

Vi tolkar också detta som att etiska och moraliska konflikter av olika slag är en 

naturlig och oundviklig del av det sociala arbetet (Wingfors, 2004. Detta kan förklara 

den motsättningen mellan vad biståndshandläggaren själv bedömer vara en god lösning 

för en klient och klientens självbestämmanderätt. I en sådan situation är man alltså 

osäker på vad som är rätt och där det ofta uppstår exempelvis osäkerhet kring om det 

är givna lagar eller och riktlinjer eller klienterna man skall förhålla sig lojal till.

Som ett ytterligare perspektiv på biståndshandläggarens arbetssituation är att det 

finns en press på dem utifrån då de granskas av länsstyrelsen, interna revisorer, samt 

att krav finns på att följa yttre ramlagar och interna riktlinjer, där sanktioner och 

bestraffning kan utföras mot tjänstemannen. Biståndshandläggarna talade även om 

det överhängande hotet att hängas ut i media och vilket säkerligen nya biståndshand-

läggare kan uppleva som mer obekvämt och svårt att hantera än dem som har varit 

yrkesverksamma länge.

Hellström-Muhli (2003) har i en avhandling skrivit om biståndshandläggarens arbets-

situation och hennes studie visar på att det professionella perspektivet i yrkesutövandet 

handlar om att den specialiserade biståndshandläggaren framförallt ska lösa organi-

sationens uppgifter. Detta omfattar biståndshandläggarens ramar, det vill säga lagar, 

riktlinjer, ekonomi och tid. Behov som klienterna visar sig ha är stöd och hjälp i form 

av samtal kring existentiell problematik. Samtal med sådant innehåll framstår som en 

del i handläggarnas professionella yrkesutövande men är otillräckligt erkänt och legi-

timerat inom den institutionella praktiken. I den institutionella praktiken vidmakthålls 

uppfattningen om att klienternas äldreomsorgsbehov består av praktiska och sociala 

behov, inte av existentiella eller psykologiska omsorgsbehov, i varje fall inte som en 

namngiven uppgift. Dilemmat och svårigheten blir då att den professionella uppgif-

ten inte överensstämmer med den organisatoriska uppgiften. Detta resultat visar på 

att biståndshandläggarens identitet grundas mer efter organisationens behov snarare 

än på anpassning till professionell identitet grundad på kunskaper, vilka framträder 

särskilt vid mer problematiska förhållanden för den enskilde (Bergmark & Lundström, 

2006., Hellström-Muhli, 2003., SFS 2001: 453). Biståndshandläggaren hänvisar oftare 

till organisationens praxis av socialtjänstlagen, vilken betonar frivillighet, klientens 

självbestämmande och integritet.
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De nya biståndshandläggarna talade om en önskan med att nå fram med sin hjälp 

men det svåra i att bli förstådd som biståndshandläggare, och kanske att få bli bekräftad 

av klienterna i denna omsorgsroll. En biståndshandläggare uttryckte det som att det 

var ett otacksamt arbete eftersom det de gör kanske inte alltid ses som hjälp i andras 

ögon. En annan person talade om hennes upplevelse av att man genom tätare samtal 

skulle kunna förebygga mycket av den besvikelse och frustration som ofta följer på 

avslag av vissa ansökningar.

I Hellström-Muhlis avhandling (2003), visas på samtalets betydelse för hur behovs-

bedömningssamtalet uppfattas av de inblandade. Hellström-Muhli menar att en del 

av problematiken med att kunna nå ett samförstånd mellan parterna och därmed att 

hjälpen lättare skulle kunna nå fram, krävs det att vara tydlig i sin professionella stil. 

Hellström-Muhli menar på att det är tvärtemot mot vad som sker i dag.

Vi tolkar samtalet där biståndshandläggarna uttryckte svårigheter med att nå fram 

med sin hjälp, även kan handla om att en hjälpsökande under ytan faktiskt inte vet, 

inte kan veta vad som är problemet, och kanske är det så att den hjälpsökande inte 

heller vill veta ( Jfr. Morén, 2001). Detta ställer krav på att socialarbetaren kan hantera 

detta gränsland av ovisshet, där rimligtvis inte heller socialarbetaren kan veta vad som 

denna utsatthet innebär för den enskilde.
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Diskussion

Inledning av diskussion 
Vi kommer under detta avsnitt att redogöra för hur vi har besvarat studiens övergri-

pande problemformulering utifrån våra valda synsätt och teoretiska utgångspunkter, 

där vi diskuterar och tolkar resultatet. Vi avslutar med några tankar kring framtida 

forskning beträffande problemområdet. 

Resultatsammanfattning 
Hur yrkesidentiteter formas i socialisationsprocessen kan troligtvis besvaras på ett flertal 

sätt.  Vi har i vår studie valt att fokusera på fyra nya biståndshandläggares upplevelser 

av hur det var att komma ny på arbetsplatsen och mötet med det nya yrkesområdet.

Vår utgångspunkt i denna studie var att tolka och förstå empirin ur en hermeneutisk 

synvinkel. Vi har genomgående i arbetet med vår studie sökt att förstå berättelserna 

och upplevelserna som de nya biståndshandläggarna delgav oss och på detta sätt sökt 

att nå en helhetlig förståelse av deras socialisationsprocesser. Det har inneburit att vi 

har närmat oss området med öppenhet, där eftertanke, reflektion och noggrannhet 

varit betydelsefullt.

Den symboliska interaktionismen har varit vårt teoretiska synsätt men även ett av 

de teoretiska verktyg som vi har använt oss av i analysen av studiens resultat. Vi ansåg 

den vara betydelsefull för nya biståndshandläggares formande av en yrkesidentitet i 

socialisationsprocessen, eftersom synsättet bidrar till att förstå mänskliga beteenden, 

känslor och relationer och där identitetsskapande ses som en process som formas i 

samspel och interaktion med omgivningen.

Då man som nyanställd kommer ny in i ett yrke anser vi att det bland annat hand-

lar om att få tillträde till en gemenskap. Denna gemenskap och sociala verklighet är 

föränderlig och handlar om att för den enskilde skapa utrymme för ett eget växande 

inom organisationen. En arbetsplats och en gemenskap är inte den andra lik men de 

subjektiva erfarenheter som den enskilde har, bär hon med sig till den nya arbetsplat-

sen. Vårt resultat visar på vikten av en god introduktion till det nya yrkesområdet, där 

olika erfarenheter som den enskilde biståndshandläggaren har med sig speglas i mötet 

med den nya arbetsplatsen, där interaktionen sker i en växelverkan och i ett ständigt 

samspel med den yttre omgivningen. Inom den symboliska interaktionismen är den 

sociala verkligheten av främsta betydelse (Goffman, 2000., Hewitt, 1981., Trost & Levin, 

1999), och det är något som vi har noterat som centralt i denna studie. Idealt sett finns 
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det för den nyanställde plats för en introduktion och ett självständigt utforskande av 

den nya rollen, där den nya får visa upp sina tidigare erfarenheter för andra kollegor 

och på detta vis kan spegla sitt eget beteende. Genom detta betraktande återfås en 

generaliserad bild av organisationens rollförväntningar, vilket underlättar socialisa-

tionen (Hewitt, 1981., Mead, 1976., Trost & Levin, 1999). 

Anmärkningsvärt är att de nya biståndshandläggarna på arbetsplatsen inte har fått 

en inskolning i samband med anställning utan att i dessa fall har studiepraktiken fått 

ersätta denna. Vi ställer oss frågande till om det kan finnas en ekonomisk tanke med 

detta från ledningshåll.

Då biståndshandläggaren kommer ny på arbetsplatsen och inom sitt yrkesområde 

är det olika processer som startas, vilket till viss del handlar om ett lärande som den 

enskilde ska ta del av. På vilka sätt man tar del av en gemenskap har som tidigare nämnts 

bland annat att göra med individens egna tidigare erfarenheter. Individen måste dock 

samspela med och för henne själv definiera olika situationer och vad de betyder just för 

henne. Vårt resultat visar på teamets betydelse för den nya biståndshandläggaren, där 

det finns en vilja att tillhöra gruppen och att bli accepterad som kompetent och betrodd 

av både kollegor och klienter så väl som deras anhöriga. Som vi uppfattar det handlar 

detta om ett formande och ett sökande efter en yrkesidentitet, där vi ser en koppling 

till den symboliska interaktionismen och de processer som finns kring de positioner 

och förväntningar som leder fram till ett bestämt beteende och formandet av en roll/ 

identitet. Det handlar här om att en individ varseblir de normer och förväntningar 

som finns i en grupp, vilket sätter igång en inre process hos individen. Denna process 

är en roll, vilken leder till att individen beter sig på ett eller annat sätt i förhållande 

till rollen (Trost & Levin, 1999). 

Vi lade märke till i resultatet, de förväntningar som biståndshandläggarna hade på 

sig själva och att dessa förväntningar samspelade med de normer som den nya arbets-

platsen gav uttryck för på ett mer eller mindre uttalat vis. Som vi tolkar det finns det 

en vilja att anpassa sig till den rådande organisationens normer och värderingar och 

där vi kan se att biståndshandläggarna har internaliserat dessa. I socialisationsproces-

sen finns det en social ordning som förhandlas fram till synes på ett omedvetet och 

kanske outtalat vis, vilken ofta följer den maktstruktur och de beteendemönster som 

redan finns inom arbetsplatsen (Beronius, 1986., Trost & Levin, 1999). Vårt resultat 

visar på att de nya biståndshandläggarna följer den sociala ordningen och även deltar 

i skapandet av den. 

Alla positioner och yrken har förväntningar knutna till sig och upplevs därmed som 

riktade mot den enskilde. Vårt resultat visar på att biståndshandläggarrollen rymmer 

många och motstridiga förväntningar och att det är något som den nya biståndshand-

läggaren måste lära sig att hantera. Detta kan vara svårt att hantera då man är ny i 

rollen och kostymen är för stor. I vår studie berättade de nya biståndshandläggarna 

om stressen och dilemman som detta skapar. 

Vi har vår studie uppmärksammat att dessa dilemman i yrkesidentiteten dels består 

av att kunna kombinera de olika motstridiga krav som biståndshandläggarrollen inne-

fattar. Vårt resultat visar på att det innebär att bland annat kunna prioritera och sovra 

bland dessa krav, vilket de nya biståndshandläggarna upplevde vara svårt. 
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 Vi har i resultatet tagit upp dilemmat i att vara objektiv och saklig. Vi tolkar att 

det är något som de nya biståndshandläggarna kämpar med och där vi ser att de 

har påtvingats ett opersonligt tankesätt från organisationen. Vi ifrågasätter varför 

man inom organisationen inte mer betonar det personliga mötet mellan klient och 

biståndshandläggare, då vi anser att det är en grundförutsättning för att ett förtro-

endefullt samarbete med klienten ska kunna möjliggöras. Vi tolkar vårt resultat som 

att biståndshandläggarrollen är en styrd och standardiserad yrkesroll med liten möj-

lighet för den enskilde att utforma sitt eget sätt att arbeta på. Vi tror att mer erfarna 

biståndshandläggare möjligtvis kan känna sig friare i sin yrkesutövning och därmed 

mindre styrda av organisationens krav och förväntningar. Vi menar på att vårt resultat 

visar att det är svårt för de nya biståndshandläggarna att gå utanför de organisatoriska 

ramarna och att det hos dem finns en stor osäkerhet gällande deras uppdrag. Det har 

varit tydligt i våra möten med biståndshandläggarna att de är väl medvetna om att det 

finns en brist gällande det sociala utrymmet inom yrket. 

Vi kan i resultatet se att det finns en motstridighet som handlar om ett balanserande 

mellan att bemöta klienten ur ett perspektiv där antingen rättvisemoral eller omsorgs-

moral betonas. Vårt resultat visar på att relationen inte prioriteras av organisationen 

och att det finns en stor ambivalens beträffande vad som ingår i yrkesrollen. Samtalet 

och relationsskapande processer ges inte plats för och betonas inte inom organisationen 

utan ses som något förgivettaget. Samtliga biståndshandläggare uppgav att de önskade 

att utveckla den kurativa delen av yrket men att den administrativa delen dominerade 

deras arbete. Vi tolkar det även som att dessa svårigheter kan bestå i skillnader mel-

lan arbetsplatsens krav och förväntningar på den yrkesverksamme och de krav och 

förväntningar som tidigare ställdes på socionomstudenten, och därmed kan upplevas 

som extra svårt att hantera för den nya biståndshandläggaren. Som student betonas 

vikten av att vara reflekterande och kritisk samt att utveckla det sociala arbetet. I orga-

nisationen såsom vi har tolkat vårt resultat, betonas istället biståndshandläggarnas 

arbete av en effektivitet och en anpassning.

Vi ställer oss frågande till att man inom den kommunala socialtjänsten låter det 

sociala innehållet definieras efter den byråkratiska organisationens behov. Vi menar 

på att det främsta ansvar som socialarbetare har är att se till och företräda klienten 

och att det är där som vårt huvudsakliga uppdrag bör ligga. 

Beroende av vilket synsätt man intar kan det professionella sociala arbetet se olika 

ut. Enligt vår mening är det säkerligen svårt att som ny biståndshandläggare forma en 

yrkesidentitet, där yrket är ifrågasatt från flera håll och där den egna organisationen 

dessutom dikterar arbetsvillkoren och urholkar yrkesrollen.

Kritik av studien 

I vår studie framkom inga avgörande skillnader gällande resultatet mellan de olika 

datainsamlingsmetoderna. Vi hade föreställt oss att organisationens normer och vär-

deringar mer tydligt skulle framträda under fokusgruppintervjun än vad det gjorde 

men detta var heller inte det främsta ändamålet med metoden. En annan design hade 

självfallet kunnat se ut på ett annorlunda vis, där vi exempelvis hade kunnat kombinera 

de enskilda intervjuerna med observationer. Denna metod skulle kunna ha tillfört en 
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annan aspekt och möjliggjort en jämförelse mellan biståndshandläggarnas egna berät-

telser med deras faktiska utförande (Aspers, 2007).

Vidare forskning 

Vi anser att den kommunala socialtjänsten är allt för toppstyrd och att forskning visar 

på att socialarbetare generellt sett har för lite utrymme att påverka sin roll, där organi-

sationen dikterar villkoren för det sociala innehållet och där de enskilda socialarbetarna 

låter det hända. Vi skulle vilja se forskning som utgår från ett Empowermentperspektiv 

där man skulle kunna belysa den enskilde biståndshandläggarens möjlighet att påverka 

och själv definiera innehållet i sitt arbete. Vi tror att detta kan vara ett sätt att legitimera 

och vidareutveckla yrket.
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Presentationsbrev

Stockholm 2008-10-08        

Hej!                                                                        

Vi är två studenter på socionomlinjen med inriktning mot äldre och funktionshin-

drade som går termin sju på Socialhögskolan i Stockholm.

Just nu håller vi på med att förbereda vårt examensarbete, vilket är en C-uppsats 

som kommer att handla om relativt nyutexaminerade biståndshandläggares yrkesi-

dentitet och deras socialisationsprocess. 

Vi är intresserade av att i ett inledande skede intervjua en fokusgrupp bestå-

ende av fyra biståndshandläggare och sedan intervjua var och en av dessa personer 

enskilt. Vi tycker att det skulle vara intressant, eftersom vi då får höra både grup-

pens och den enskildes röst i fråga om hur de upplevde det att vara ny i yrket.

Vi är intresserade av att intervjua biståndshandläggare som inte har arbetat så 

länge inom yrket och som har en socionomexamen. Vi funderar på en grupp som 

har arbetat mellan cirka sex månader upp till fyra år. Tanken med detta är att man 

då förhoppningsvis har ett relativt klart minne av hur det känns att vara ny i yrket.

Det skulle vara bra om fokusgruppintervjun kan ske i slutet av oktober alternativt 

i början av november med en planerad tidsåtgång upp till en och en halv timme, 

vilken förhoppningsvis kan åtföljas av de individuella intervjuerna redan efterkom-

mande vecka. De individuella intervjuerna behöver inte ske vid ett och samma 

tillfälle, utan vi har möjlighet att anpassa oss efter er planering. De individuella 

intervjuerna beräknas ta upp till en timme. Vi kommer att använda oss av en band-

spelare under samtliga intervjuer.

Vi undrar om ni skulle vara intresserade av att ingå i vår studie, vilket vi i sådana 

fall skulle bli mycket glada över. Om ni är intresserade av att delta i undersökningen 

ber vi er att så snart som möjligt att kontakta oss. Ange gärna förslag på dag/tid. Har 

ni frågor är ni välkomna att höra av er till oss. 

Om ni är intresserade av att delta i studien så vill vi att ni ska veta att allt material 

från intervjuerna kommer att avidentifieras, och att samtliga personer kommer att 

hanteras anonymt. Det innebär att allt som kan härledas till en specifik person kom-

mer att avkodas i den färdiga uppsatsen. Intervjuerna kommer endast att användas 

för detta forskningsändamål och att uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på 

Internet. 

Vänliga hälsningar,

Lena Lindqvist & Madeleine Regen 
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Temafrågor för fokusgruppsintervjun

•  Berätta om hur det var att komma ny på arbetsplatsen?

•  Fick du det stöd du behövde? Vad saknade du? Ge exempel!

•  Ge exempel på meningsfulla arbetsuppgifter som du har varit med om!

•  Finns det någon sida av dig själv som du skulle vilja utveckla mer i ditt arbete?  

Ge exempel!

•  När tycker du att du gör något bra på jobbet? 
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Frågor till den individuella intervjun

•  Vad fick dig att känna dig välkommen som ny på arbetsplatsen?

•  Var det något du saknade?

•  Vem vände du dig till på arbetsplatsen när du kom ny? Var det någon särskild?

•  Vad fick du för stöd av den personen?

•  Tog man tillvara på dina tidigare erfarenheter när du kom ny? Kan du ge exempel?

•  Vilka förväntningar har du på dig själv i arbetet?

•  Vilka förväntningar tror du att andra har på dig i arbetet? 

•  Vilken del av arbetet skulle du vilja ägna dig mer åt?


