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ABSTRACT 
 
The overall purpose of this essay was to provide a better understanding of the importance of 
discretion for social workers in direct social services. To answer the purpose three questions 
were formulated: (1) How do social workers define and describe their discretion and their 
ability to independently accomplish their work? (2) How do social workers experience that 
workplace organization, policies and economic conditions interact with their discretion and 
(3) How do social workers experience that the interaction with the client can affect how they 
use their discretion in the individual case? The method used was qualitative interviews. The 
theoretical framework was Michael Lipskys (1980) Street-level bureaucracy and the four 
themes organization, professional role, skills and interaction. 
   The results showed that the respondents, although they did not consider themselves to be 
affected by the economy still adapted to budget restrictions when they said that they were cost 
conscious in their work. This adjustment to budget framework could possibly be what made 
them not feel limited in their work. The organization around the direct social work varied, in 
spite of this showed the result a broad consensus in the experiences of discretion in direct 
social work.  
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Inledning	  

Bakgrund	  

I de flesta av landets kommuner finns en socialjour med beredskap utanför ordinarie 

socialtjänsts arbetstid. En enkätundersökning från Bris (2009) visar att dessa kan se olika ut 

gällande tillgänglighet och bemanning. Socialjourerna uppges vara bemannade med 

socionomutbildade tjänstemän alternativt av enskilda politiker från socialnämnden med 

beredskap i hemmet. Utöver råd och stöd arbetar socialjourerna med akuta insatser enligt 

SoL, LVM och LVU. Vissa socialjourer servar fler än en kommun vilket kan resultera i stora 

områden och stora invånarantal medan andra uteslutande servar den egna kommunen (Bris, 

2009; Nyzell, 2010). Tillgängligheten kan enligt Bris (2009) skilja mellan de olika jourerna. 

Vissa av landets socialjourer uppges inte ha information tillgänglig för allmänheten så att de 

kan nå jouren medan andra jourer har öppet dygnet runt med tydlig information till 

allmänheten om hur kontakt kan tas. 

   Socialjourens huvuduppdrag beskrivs av Nyzell (2010) som att vara socialtjänstens 

förlängda arm med myndighetsutövning likt Individ- och Familjeomsorgens med 

utgångspunkt i Socialtjänstlagen (SoL), Lag om Vård av Unga (LVU), Lag om vård av 

missbrukare (LVM), Förvaltningslagen (FvL) och Sekretesslagen (SekrLagen). 

Socialtjänstlagen (SoL) är en ramlag med allmänna mål i form av paragrafer vilka 

socialtjänsten ska förhålla sig till. Detta upplägg ger kommuner stort utrymme för tolkning av 

lagen och hur de ska gå till väga för att uppnå dessa mål (Hollander, 2006). Denna frihet är 

viktig för att kunna styra insatser efter klienternas behov och i stor utsträckning lyssna till 

klienternas egna önskemål. En lagstiftning med detaljstyrning skulle i motsats till detta kunna 

bli ett hinder i strävan efter lämpligaste insats för en klient (Norström & Thunved, 2007).  

   Svensson et al (2008) menar att regler kan begränsa arbetet men att de även ger 

socialarbetarna en möjlighet till tolkning och tillämpning. Enligt Lipsky (1980) har människor 

som arbetar i direktkontakt med klienter inom offentliga organisationer ett stort 

handlingsutrymme i utförandet av sitt arbete och tillgången till organisationens resurser. 

Dessa kallar han för Gräsrotsbyråkrater. Lipsky menar att det finns flera anledningar till att 

organisationer ger gräsrotsbyråkraterna en frihet i utövandet av sitt arbete. Dels arbetar 

gräsrotsbyråkraterna ofta i komplicerade situationer som inte går att passa in i generella 

regelverk och riktlinjer där handlingsutrymmet krävs för att hantera dessa. Detta 

handlingsutrymme beskrivs av Johansson (1997) som ett utrymme att agera inom, där 

möjligheten finns att fatta egna beslut, bestämma hur insatser ska utföras såväl som 
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möjligheten att påverka den service klienterna får samt omdefiniera deras problem och behov. 

Att använda sig av sitt handlingsutrymme är enligt Svensson et al (2008) inte bara att göra ett 

val. Handlingsutrymmet innefattar även en normativ del som inte är neutral och därmed 

kräver ett aktivt ställningstagande eller förhållningssätt i det utförda arbetet. För att detta inte 

ska leda till godtycklighet och för stora skillnader menar Svensson et al (2008) att riktlinjer 

och regler konstrueras såväl som rutiner för att låsa klienten och socialarbetaren i sina roller 

och på så vis skapa en enhetlighet i arbetet. Däremot framhålls att det ständigt finns såväl 

situationer som klienter som inte går att anpassa till organisationens rutiner och regelverk. Det 

är framförallt fyra områden som är betydelsefulla i diskussion kring handlingsutrymme och 

dessa är organisation, yrkesroll, kompetens samt klientmötet (ibid.). 

 

Mitt	  intresse	  och	  uppsatsens	  problemområde	  

Jag har haft en 15 veckor lång praktik vid en socialjour vilket har gett mig en förförståelse av 

en socialjours verksamhet och arbetet som dess socialsekreterare utför. Under min praktik 

väcktes ett intresse för hur mötet med klienten påverkar den professionellas bedömning och 

beslut samt vilka möjligheter den enskilde socialsekreteraren har att anpassa sina resurser och 

ramar efter klientens behov och önskemål.  

   Hur ser då tjänstemännens arbete ut vid en socialjour och är allmänheten tillräckligt insatta i 

vilka ramar en socionom vid en socialjour har att förhålla sig till? Ett stort handlingsutrymme 

kan tänkas leda till en risk för bedömningar baserade på godtycke, med en hög rättsosäkerhet 

till följd (Byberg, 2002). Kan det vara befogat med en rädsla för rättsosäkerhet kring 

socialjourens arbete och vad har egentligen handlingsutrymmet för betydelse i socialjourens 

arbete? Det finns förvånansvärt lite forskning om socialjourer över lag och hur 

socialsekreterarna på socialjourerna upplever sitt arbete och sina möjligheter att agera för att 

hjälpa människor i akut behov av stöd. En förhoppning är därför att bidra med en bild av 

socialjouren som verksamhet då detta verkar saknas i den befintliga forskningen.  

 

Syfte	  

Det övergripande syftet med uppsatsen är att ge en ökad förståelse för handlingsutrymmets 

betydelse i det arbete socialsekreterare utför inom socialjoursverksamhet. 

 

Frågeställningar	  

För att besvara syftet formuleras dessa tre frågeställningar: 



 

  8 

 

1. Hur definierar och beskriver socialsekreterarna sitt handlingsutrymme och sina 

förutsättningar att på egen hand styra sitt arbete? 

2. Hur upplever socialsekreterarna att arbetsplatsens organisation, riktlinjer och 

ekonomiska förutsättningar samspelar med deras handlingsutrymme? 

3.  Hur upplever socialsekreterarna att samspelet med klienten kan påverka hur de 

använder sitt handlingsutrymme i det enskilda ärendet? 

	  

Avgränsningar	  

Handlingsutrymme förekommer enligt Lipsky (1980) bland de som arbetar närmast klienterna 

i offentliga organisationer. Handlingsutrymme är intressant att studera i allmänhet inom 

socialt arbete men i denna studie är det handlingsutrymmets betydelse för socialsekreterare i 

socialjoursverksamhet inom Stockholms län som jag begränsar mig till att studera.  

 

Begreppsdefinitioner	  

Handlingsutrymme beskrivs av Johansson (1997) som ett utrymme att agera inom, där 

möjligheten finns att fatta egna beslut, bestämma hur insatser ska utföras såväl som 

möjligheten att påverka den service klienterna får samt omdefiniera deras problem och behov.     

   Socialjour är socialtjänstens förlängda arm som arbetar med myndighetsutövning enligt 

SoL, LVU och LVM på ickekontorstid (Nyzell, 2010).  

   Gräsrotsbyråkrat beskrivs av Lipsky (1980) som anställda i offentliga organisationer som 

befinner sig längst ner i hierarkin och har direktkontakt med klienter. 

   Evidensbaserad praktik (EBP) berörs på några ställen i uppsatsen och beskrivs av 

Oscarsson (2009) som ett förhållningssätt eller metod för socialarbetaren att få kunskap om 

lämpligaste insats för en klient. Den professionella behöver då självständigt granska olika 

källor och ta hänsyn till forskning, klientens erfarenheter samt den egna professionella 

erfarenheten i valet av lämplig insats.  

	  

Uppsatsens	  disposition	  

Uppsatsen har sex avsnitt. I det första avsnittet som är inledningen beskrivs bakgrunden till 

val av ämne samt studiens syfte och frågeställningar. Även en begreppsdefinition och 

avgränsning ingår i detta avsnitt. I det efterföljande metodavsnittet beskrivs urval och 

datainsamling och en diskussion förs kring forskningsetiska aspekter. Resultat och analys 
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redovisas sedan i de övergripande temana organisation, yrkesroll, kompetens och mötet med 

klienten. Här presenteras empirin och analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen 

och tidigare forskning. I det avslutande diskussionsavsnittet redovisas de viktigaste resultaten 

och en reflektion förs kring forskningsprocessen. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare 

forskning inom området. 
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Kunskapsläge	  
 

Kapitlets	  disposition	  

I detta avsnitt beskrivs litteratursökningen och dess avgränsning. Vidare presenteras forskning 

kring organisation, handlingsutrymme, mötet med klienter och kunskapsanvändning under 

rubrikerna: Tillämpning av lagstiftning, handlingsutrymme, organisatoriska förutsättningar, 

professionalitet, organisation, byråkratisk organisation, lokala variationer, offentlig 

organisation, yrkesroll, kunskaper i det sociala arbetet, mötet med klienten samt 

klientskapandet.  

 

Tidigare	  forskning	  

Avgränsningar	  i	  litteratursökningen	  

Relevant litteratur har sökts både via nationella databaser och i internationella 

forskningsdatabaser. I det första skedet sökte jag i LIBRIS samt Stockholms universitets 

bibliotekskatalog. Sökord som använts enskilt eller i olika kombinationer har då varit 

handlingsutrymme, handlingsfrihet, autonomi, handlingsteori, socialtjänsten, 

socialsekreterare, socialt arbete, gräsrotsbyråkrati, organisation, kompetens. Referenslistor i 

tidigare forskning och avhandlingar har även till viss del gett vidare inspiration till läsning. 

   Via DIVA har referenser i tidigare uppsatser och avhandlingar rörande socialtjänsten, 

organisation och handlingsutrymme även gett inspiration till vidare litteratursökning. 

Sökorden har tagits fram genom att studera sökord i tidigare c-uppsatser rörande 

handlingsutrymme samt genom genomgång av den litteratur som funnits i LIBRIS och dess 

referenslistor.  

   För den tidigare forskningen har databaserna EBSCO och ProQuest – Social Sciences 

Subject Area använts med sökord och så kallad Boolesk sökning som är en sökmetod där flera 

olika sökord kombineras tillsammans med AND, OR eller NOT. Exempel på Booleska 

sökningar som gjorts är "Street-level" AND discretion* AND Social*, Welfare* AND 

discretion* AND profession*, "social service*" AND discretion*, Organisation* AND "social 

service"*. 

Även Artikelsök och Mediaarkivet har använts för att söka efter artiklar rörande 

socialtjänsten, socialsekreterare, handlingsutrymme och kompetens. 

   Det finns givetvis forskning som tar upp handlingsutrymme inom socialtjänsten, socialt 
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arbete och socialarbetaren samt dennes handlingsutrymme däremot visade det sig att det var 

svårt att finna forskning kring socialjouren och dess verksamhet då det inte verkar vara ett 

vidare studerat område.  

   De studier som genom litteratursökningar har funnits är en genomgång av socialjourens 

verksamhet i Göteborg (Nyzell, 2010), gjord på konsultbasis, där även Stockholms socialjour 

nämns och ges en kortare genomgång. Bris (2008) har gjort en enkätstudie av socialjourers 

tillgänglighet i Sveriges kommuner som visar på en stor variation i tillgänglighet mellan olika 

socialjourer. Utöver detta har jag inte lyckats finna forskning kring socialjour och därmed 

fokuserat på forskning kring socialtjänsten och socialsekreterares handlingsutrymme. 

Engelska sökord för fenomenet socialjour har även varit problematiskt att finna och jag har 

inte lyckats hitta en motsvarande term likt den svenska; socialjour. Det finns säkerligen 

liknande verksamheter i andra länder även om inte jag har funnit dessa. Internationell 

litteratur och forskning kring socialjoursliknande verksamheter har därmed valts bort då dessa 

kan tänkas skilja sig från den svenska modellen och på så sätt påverka studiens resultat såväl 

som det kan tänkas leda diskussionen iväg från studiens syfte. 

   Det finns dock mycket forskning kring organisation och handlingsutrymme för 

gräsrotsbyråkrater och det har inte varit problem att finna forskning kring detta vare sig i 

svenska eller i engelska databaser. Jag har i den tidigare forskningen avgränsat mig till 

forskning som är återkommande i diskussionen kring handlingsutrymme och som jag funnit 

mest relevant för mitt syfte och mina frågeställningar.  

 

Tillämpning	  av	  lagstiftning	  

Vad innebär en ramlag och hur avgörs vilket handlingsutrymme den skapar? Enligt Byberg 

(2002) utformades Socialtjänstlagen (SoL 1980:620) som en ramlag med mål och riktlinjer 

som en del i den helhetssyn som då eftersträvades inom socialtjänsten. Hur lagen skulle 

preciseras var upp till de enskilda myndigheterna. Även ansvaret för att skapa rutiner för 

handläggning och handlingsmönster gavs till socialtjänsten i kommunerna. Socialarbetarna 

fick därmed ett utrymme för metodutveckling och ett professionellt kunnande. Enligt Byberg 

(2002) har ramlagstiftningen kritiserats för att den just ger kommunerna ett alltför stort 

utrymme för tillämpning av lagen. Byberg (2002) menar att ramlagens vaga formulering leder 

till ett stort handlingsutrymme som i sin tur resulterar i svårigheter att uppnå en likformig 

tillämpning av lagen och att detta kan leda till skilda bedömningar mellan olika kommuner 

men även mellan olika handläggare. Detta kan i värsta fall leda till att handläggning såväl som 

beslut påverkas av vilken handläggare som klienten får möta. Detta kan därmed leda till att 
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klienter trots samma lagstiftning kan komma att behandlas på olika sätt. Att återgå till en mer 

detaljstyrd lagstiftning kan vara ett möjligt sätt att möta kritiken mot ramlagen (ibid).  

 

Handlingsutrymme	  

Kristin Svensson, docent i socialt arbete vid Lunds universitet, har tillsammans med Eva 

Johnsson, fil dr i socialt arbete vid Växjö universitet och Leili Laanemets, fil dr i socialt 

arbete vid Malmö högskola skrivit en bok om handlingsutrymme. Svensson et al (2008) 

menar att handlingsutrymme symboliserar en möjlighet att utifrån organisationens ramar välja 

ett sätt att agera. De framhåller dock att det krävs en kompetens för att kunna göra 

bedömningar kring rimligheten i de olika valen. I den kompetensen ingår även en möjlighet 

att påverka det utrymme som organisationen ger. Socialsekreteraren har mycket frihet i det 

klientnäraarbetet men denna frihet påverkas dock av hur socialsekreteraren klarar att styra sitt 

givna utrymme. Svensson et al (2008) påpekar att socialt arbete som utförs i den offentliga 

sektorn inte bara styrs av lagar och förordningar utan även påverkas av ekonomiska, politiska 

och sociala faktorer på en lokal nivå. En insats som en socialsekreterare bedömer som 

lämpligast i ett ärende kan då exempelvis stoppas eller begränsas av kommunens ekonomi. 

Vidare framhävs att socialsekreterare till viss del har möjlighet att välja om denne ska sätta 

klientens intresse före organisationens eller prioritera organisationens intresse främst. 

   Organisationens uppdrag bestämmer till stor del storleken på socialsekreterarens 

handlingsutrymme och hur denne kan utnyttja detta. Ytterligare faktorer som påverkar 

handlingsutrymmet kan vara rutiner och traditioner på arbetsplatsen, socialsekreterarens 

professionalitet och tolkningar, lagar och regler, personliga egenskaper hos den hjälpsökande 

och socialsekreteraren såväl som klientmötet i sig. Personliga erfarenheter gör att 

handlingsutrymmet används olika av olika socialsekreterare samtidigt som traditioner på 

arbetsplatsen kan påverka och leda till att socialsekreterare inom samma organisation får ett 

liknande sätt att hantera sitt handlingsutrymme (Svensson et al, 2008).  

   Både kunskap och värderingar har betydelse för hur socialarbetaren använder sitt 

handlingsutrymme men det är enligt Svensson et al (2008) ett ansvar som professionell att 

använda det givna utrymmet. Utrymme för att agera på egen hand är nödvändigt i det sociala 

arbetet då socialarbetaren ständigt möter olika behov och händelser som inte är förutsägbara. 

Utrymmet som organisationen skapar kan antingen accepteras eller påverkas till att bli större. 

Regler kan begränsa arbetet men de lämnar även socialarbetarna en möjlighet till tolkning och 

tillämpning. Det förekommer ofta att tjänstemän förklarar sig med att de bara följer reglerna 

vilket kan vara ett sätt att ursäkta sig då reglerna egentligen lämnar utrymme för tolkning. Just 
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detta tolkningsföreträde skapar ett asymmetriskt förhållande mellan socialarbetare och klient 

då socialarbetaren har makten att tolka och agera utifrån sin tolkning av regelverket (ibid.). 

 

Organisatoriska	  förutsättningar	  

Hugo Stranz (2007) menar i sin avhandling att organisationens förutsättningar och de 

regelverk som berör handläggningen av bistånd har en stor inverkan på hur socialsekreterarna 

väljer att agera inom sitt handlingsutrymme. Socialsekreterarnas bedömningar i Stranz (2007) 

vinjettstudie gav ett tydligt varierande resultat. Av vinjetterna framkom att det finns skillnader 

på både kommunal och individuell nivå. Skillnaderna rörde framför allt beslutet kring om en 

ansökan ska beviljas eller ej vilket kan vara ett tecken på att socialsekreterarnas godtycke till 

stor del är avgörande för klienterna och att detta medför en begränsad förutsägbarhet för de 

sökande. Förutsebarheten uppges ha blivit mindre under tiden mellan den i studien använda 

sekundärkällan och Stranz egen studie (ibid.). 

   Hur specialiserad en enhet är har betydelse för klienterna genom att socialsekreterare i 

organisationer med en större grad av specialisering tenderar att var mer generösa i sina 

bistånd och även mer benägna att bifalla ansökningar än de som arbetar inom en hierarkiskt 

uppbyggd organisation. Antalet ärenden som den enskilde handläggaren har är faktorer som 

kan påverka utfallet hos inkommande ansökningar då en hög belastning ofta leder till högre 

generositet och högre antal bifall än hos de som inte har en lika hög genomsnittligt belastning 

(Stranz, 2007). 

  Det är oklart huruvida socialsekreterarnas professionella förutsättningar har effekt på 

besluten eller ej. Dock visar Stranz (2007) studie att socialsekreterarnas yrkeserfarenhet är en 

egenskap som har påverkan på beloppen som beviljas då en lägre yrkeserfarenhet ofta leder 

till en lägre grad av generositet. Arbetet med socialbidrag handlar till stora delar om att 

förhålla sig till regler och att tillämpa dessa i samspelet med de sökande individerna och deras 

behov. Det är inte bara reglerna som är avgörande för utgången av behovsprövningen utan 

Stranz (2007) menar att den aktuella kommunens hantering av regelverket såväl som hur 

regelverket implementeras i organisationen samt hur tjänstemännen sedermera i det klientnära 

arbetet använder sig av sitt handlingsutrymme styr utgången av behovsprövningen. Utöver 

socialtjänstlagen finns även kommunala regler som Stranz (2007) anser kan ha fått större 

betydelse för bidragshandläggningen. Dessa regler menar han förefaller vara utformade 

utifrån kommunernas ekonomiska förutsättningar och fungera som en stomme i den tradition 

eller det vedertagna arbetssätt som utvecklas inom vissa arbetsgrupper och enheter. 

   Av studien framkommer att stora variationer finns i undersökningsgruppens bedömningarna 
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trots att det finns konkreta och styrande regler kring biståndsbedömningen så som exempelvis 

riksnormen (ibid.). 

 

Professionalitet	  

Stranz (2007) anser att socialbidragshandläggare genom en enhetlig utbildning och lång 

erfarenhet inom yrket börjar uppnå en slags semi-profession. Med större profession medföljer 

krav på större handlingsutrymme vilket han menar kan resultera i större skillnader i 

bedömningar. En professionalisering uppges dock kunna leda till att arbetsgruppen istället 

enas om en gemensam kunskap, normer och värderingar vilket på så sätt skulle kunna 

innebära att ett större professionellt handlingsutrymme resulterar i ökad samstämmighet i hur 

arbetsgruppen agerar. 

   Regler har ofta uppgiften att begränsa det individuella handlingsutrymmet varför en större 

detaljreglering av en semi-professionell arbetsgrupp som socialbidragshandläggarna enligt 

Stranz (2007) kan upplevas som ologiskt. Flera regler kan därför leda till att handläggarna 

sållar bland reglerna och på sikt värderar vissa regler högre än andra. En ökad detaljreglering 

verkar enligt Stranz (2007) inte leda till en ökad samstämmighet i biståndsbedömningarna. 

Att ta bort skillnader i hur biståndsbedömningar görs ser han inte som genomförbart eller 

eftersträvansvärt då denna handlingsfrihet är ett sätt att ta tillvara kompetensen hos de 

enskilda handläggarna. Strans (2007) studie har visat att socialbidragsenheternas arbetssätt 

och struktur skiljer sig åt mellan olika kommuner och att de klienter som handläggarna inte 

upplever ha gjort sitt bästa att klara sig själva får en tuffare biståndsprövning än övriga 

klienter. 

 

Organisation	  

Gräsrotsbyråkraten är enligt Johansson (1997) en arbetare med organisatoriska gränser kring 

sig som denne kan tolka till viss del fritt. Detta ger gräsrotsbyråkraten ett övertag i relationen 

med den hjälpsökande. Den frihet som finns i arbetet grundar sig på svårigheterna att 

kontrollera hur arbetet utförs. Dock påverkas gräsrotsbyråkratens arbete i organisationen av 

hur det politiska läget i samhället ser ut (ibid.). 

   Socialarbetaren har ett arbete som kräver att denne i relationen till klienterna måste göra 

individuella tillämpningar av både regelverk och direktiv. Många situationer som de stöter på 

i arbetet är för svåra för att kunna anpassas till formella regler. Istället krävs då en att 

socialarbetaren kan improvisera och använda sitt omdöme. Just detta omdöme som kan krävas 
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är svårt att kontrollera i regelverk vilket leder till att socialarbetaren får ett visst utrymme till 

egna lösningar på problem. Då organisationen delegerar ett visst handlingsutrymme till 

socialarbetaren för att denne ska kunna utföra sitt arbete minskar även organisationens 

möjlighet till att kontrollera hur socialarbetaren utför sitt arbete och dess prestationer 

(Johansson, 1997).  

 

Byråkratisk	  organisation	  

Weber (1987) framhåller flera olika idealtyper inom olika områden vars uppgift är att 

klargöra de mest utmärkande egenskaperna hos de beskrivna fenomenen. En sådan idealtyp är 

den byråkratiska organisationen där exempel på kriterier som eftersträvas är en rationell 

ordning och effektivitet. Genom att följa de uppsatta reglerna och arbeta inom de uppsatta 

ramarna kommer bästa möjliga arbete utföras. Inom byråkratin finns hierarkier med olika 

ansvarsområden på olika nivåer och regler samt kontroll ses som bästa sättet att kontrollera 

organisationens arbete. 

      Johansson (1997) menar att en byråkratisk organisation är hierarkiskt uppbyggd och 

specialiserad såväl internt som gentemot samhället. Den interna specialiseringen innebär att 

de anställda tillhör olika grupper med skilda arbetsuppgifter medan den yttre specialiseringen 

handlar om ett tydliggörande om vad som tillhör organisationens verksamhet. Denna 

verksamhet är i sin tur grundad i kontroll och dokumentation som bevaras över tid. 

Verksamheten omges av regler och de anställda har ofta till uppgift att tillämpa dessa i sina 

ärenden. Johansson (1997) menar att byråkratin består av olika variabler som inte 

nödvändigtvis måste vara likartade. Som exempel på variabler uppges specialisering, kontroll, 

omgett av regler och hierarki. En organisation kan därmed vara hierarkiskt styrd men trots det 

inte särskilt regelstyrd eller specialiserad. 

   Byberg (2002) framhåller i sin avhandling att en mer byråkratisk styrning tillsammans med 

specialiserade enheter med standardiserade metoder ger mindre utbetalda socialbidrag 

förutsatt att den traditionen efterhålls och kontrolleras. I avhandlingen framkommer även att 

handlingsutrymme när det leder till självständiga bedömningar, ökar risken för subjektiva 

bedömningar. Detta kan då leda till en minskad likabehandling och därmed minskad 

rättsäkerhet för klienterna. 

   Byberg (2002) menar vidare att offentliga organisationer som har utgångspunkt i 

lagstiftningen bör sträva efter en mer byråkratisk organisation för att minska tjänstemännens 

möjligheter till ett eget handlingsutrymme.  
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Lokala	  variationer	  

Svensson et al (2008) menar att allt socialt arbete utförs genom organisationer men att dessa 

kan vara väldigt varierande. Organisationer som utför socialt arbete kan ha olika former och 

det kan finnas stora skillnader i hur arbetet i dessa organiseras. I organiseringen av det sociala 

arbetet sättas ramar upp för vad som ska göras, vem som ska göra det och på vilket sätt det 

ska göras. En sådan systematisering är enligt Svensson et al (2008) avgörande för 

organisationen samtidigt som det alltid finns andra möjliga sätt att organisera en organisation 

på. Enligt Svensson et al (2008) är det inte en regel att socialt arbete ska vara en byråkratiskt 

ordnad organisation och menar vidare att Webers byråkratiska ideal inte helt passar dessa 

organisationer som möter och behandlar människor. Socialtjänsten organiseras olika i olika 

kommuner och detta medför att det i vissa kommuner kan finnas en specialiserad organisation 

medan andra kommuner kan vara organiserade efter distrikt (ibid.).  

 

Offentlig	  organisation	  

Offentliga organisationer arbetar utifrån politiska beslut och grundar sin verksamhet i 

lagstiftningen. Sådana organisationer tar utgångspunkt i individers skyldigheter såväl som 

rättigheter. Förutom att de har sin grund i Förvaltningslagen har de även andra lagstiftningar 

som rör just deras specifika organisation (Svensson et al 2008). 

   Byråkratiidealet bygger på förutsägbarhet och på traditioner med riktlinjer och regler för hur 

arbetet ska utföras. Vilket enligt Svensson et al (2008) medför att hjälparen och den 

hjälpsökande får tydligt avgränsade roller i sådana organisationer. I dessa organisationer 

begränsas handlingsutrymmet av riktlinjer och regelverk. Dock är dessa regelverk sällan 

detaljerade vilket medför möjligheten till tolkning. I det byråkratiska idealet eftersträvas 

minimala variationer för att motverka att den hjälpsökande möter en bedömning baserad på 

godtycke. Offentliga organisationer är i stort utformade efter detta ideal med de riktlinjer och 

regler som finns såväl som de existerande kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet 

(ibid.). 

   Socialarbetaren behöver ha stor kunskap om den organisation som denne verkar i för att 

förstå vilka möjligheter som finns för att agera. De organisatoriska resurserna och 

organisationens huvuduppgift är såväl som klienternas uppfattning om organisationen viktiga 

att ha kunskap om. Antalet organisationer som arbetar med människor är stort och dessa 

organiserar inte alla arbetet på samma sätt. Därför är det viktigt att socialarbetaren förstår den 

kontext som denne verkar inom (Svensson et al 2008). 
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   Vidare menar Johansson (1997) att gräsrotsbyråkrater arbetar i offentliga organisationer och 

att alla myndighetsorganisationer är hierarkier med olika nivåer och avgränsade 

arbetsuppgifter. De anställda som har kontakt med klienterna tillhör det nedersta skiktet i 

hierarkin och denna grupp återfinns enligt Johansson (1997) i många olika verksamheter och 

med liknande arbetsvillkor.  

   Stefan Morén (2001) beskriver en organisation som ett administrativt regelsystem eller 

styrinstrument med yttre ramar eller strukturer som styr hur de som arbetar inom 

organisationen genomför sitt arbete. Genom att förändra organisationens utseende så går det 

påverka hur socialarbetarna kan arbeta. 

 
Yrkesroll	  

Hans Lindgren (1999) menar att flertalet av de yrken som förekommer inom den offentliga 

förvaltningen har ett dubbelt uppdrag som innebär att den yrkesverksamma får företräda 

samhällets intressen såväl som den hjälpsökandes i sin yrkesroll. Socialarbetarna behöver 

utföra sitt arbete utifrån lagstiftningen samtidigt som den ska försöka skapa en relation med 

klienten som möjliggör en behandlingsinsats. Samtidigt som samhället blir socialarbetarens 

arbetsgivare genom lagtexter och organisationens målbeskrivning blir även klienten 

socialarbetarens arbetsgivare genom sin önskan att få hjälp. Den relation som uppstår mellan 

en professionell hjälpare och en hjälpsökande kännetecknas enligt Holm (2009) av en viss 

asymmetri i makt och att den som söker hjälp oftast hamnar i en beroendeposition i 

förhållande till hjälparen. För den hjälpsökandes bästa behöver då hjälparen ta till sig en 

uppsättning etiska riktlinjer som Holm (2009) sammanslaget benämner professionell hållning. 

Hjälparens yrkesidentitet är det som ofta blir vägledande för vilka etiska riktlinjer som är 

aktuella samt för vilka åtaganden som ingår i dennes yrkesutövande. Denna yrkesidentitet är 

enligt Holm ett stöd i arbetet då överväganden kring olika handlingsalternativ uppstår såväl 

som när man utsätts för pressade situationer. 

   Stefan Morén (2001) ställer sig kritisk till hur socionomer tenderar att låta sig inordnas i 

administrativt uppsatta roller i det sociala arbetet. Genom dessa roller menar han att 

socionomerna får en oprofessionell hållning och tillåter sig själva att förenklas till 

handläggare vilket innebär att de identifieras med och även definieras av ”socialtjänsten som 

förvaltningsrättsligt system” (Morén, 2001:111). Vidare menar Morén att 

socionomprofessionen genom samhället har fått ett moraliskt uppdrag att representera och 

hjälpa de människor som är socialt utsatta. Detta innebär enligt Morén att socialsekreterarna 



 

  18 

inte ska acceptera en inordning i roller eller låta sig styras av verksamheternas regelverk utan 

att arbetet till lika stor del ska innebära att vara kritisk till dessa regelverk och granska, 

försöka förändra och ifrågasätta dem. Socialarbetare vägleds av uppdraget, den professionella 

uppgiften, att hjälpa och representera människor vilket Morén menar ger en alternativ bild av 

socialt arbete som en etisk eller moralisk handling och på så vis skiljer sig från den 

vedertagna och formella beskrivningen av arbetsuppgifterna. 

	  

Kunskaper	  i	  det	  sociala	  arbetet	  

Lars Nordlander (2006) har i sin avhandling Mellan kunskap och handling, vid Umeå 

universitet, haft syftet att beskriva och analysera socialsekreterares kunskapsanvändning i 

utredningsarbetet. Resultaten visar att socialsekreterare använder olika källor för kunskap när 

beslut ska fattas i arbetet med utredningar. De kunskapskällor som framkommit i 

avhandlingen är yrkeserfarenhet, lagar och förordningar, utbildning, kollegornas erfarenheter, 

litteratur och annan profession men klart vanligast bland socialsekreterarna var att redogöra 

för kunskapskällan klientbild. Klientbilden representerar enligt Nordlander (2006) att 

socialsekreterarna inte kunnat redogöra för vad de använder sig av för kunskap eller var 

kunskapen kommer ifrån. Istället har socialsekreterarna refererat till klientens beskrivning av 

sin situation och uppgett denna information som sin kunskapskälla i det egna 

utredningsarbetet. Klientens egen beskrivning av sin situation används ofta av 

socialsekreterarna som en vägvisare för hur de kan närma sig klientens problem och för att 

veta hur de ska använda sin egen kunskap i den aktuella situationen (Nordlander, 2006)). 

Vidare framkommer att det är den aktuella situationen som avgör vilken kunskap som 

används i arbetet. Socialsekreterare kan styra sitt val av kunskaper utifrån klienternas problem 

vilket i sin tur även påverkar hur de redogör för sin kunskapsanvändning. I ett och samma 

ärende kan socialsekreteraren ändra kunskapsanvändning utifrån hur klientens inställning och 

motivation gestaltar sig (ibid.). 

   Enligt Nordlander (2006) upplevde socialsekreterarna att mängden ärenden gjorde att de 

snabbt behövde finna förklaringar på klientens situation samt att interna rutiner och 

styrdokument begränsade dem och möjligheten att försöka hitta alternativa lösningar på 

klientens problem. Resultatet visar även att socialsekreterarna upplevde sig låsta till 

vedertagen kunskap och vedertagna lösningar för att vid en eventuell granskning slippa kritik 

i sitt val för att möta klientens aktuella situation. Detta resultat kan enligt Nordlander (2006) 

visa att ett flertal faktorer påverkar socialsekreterarna i deras val av kunskap. Resultaten 
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kopplar han till Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkraten och hur denne delvis styrs av 

organisatoriska förutsättningar men även har ett visst utrymme att styra sitt eget arbete. Enligt 

Socialstyrelsen (2011) ökar ständigt förväntningarna på socialtjänsten och dess möjligheter att 

hantera samhällets sociala problem vilket leder till stora krav på verksamheten. Rätten till 

bistånd regleras i SoL och lokala riktlinjer men insatser från socialtjänsten uppges ofta 

grundas på en svag kunskapsbas. Av Socialstyrelsen (2011) framgår att staten har visat ett 

tydligt initiativtagande för en styrning av socialtjänstens kunskap mot en mer evidensbaserad 

praktik. Stödet för metoder och bedömningsinstrument byggda på evidens uppges ha ökat och 

kommunerna i undersökningen uppges vara positiva till EBP. Dock framkommer problem och 

risker som exempelvis att socialsekreterarna blir beroende av manualer, att den beprövade 

erfarenheten inte kommer tas tillvara samt att mycket tid kommer behöva läggas på 

dokumentation och uppföljning. Socialstyrelsen (2011) menar vidare att de farhågor som 

framkommit kring manualberoende handlade om en rädsla för att ett beroende till en viss 

struktur kunde resultera i att alternativa lösningar i klientmötet skulle förbises. Interaktionen 

med klienten såväl som socialarbetarens förtroende uppges kunna påverkas negativt om 

anpassningar inte görs utifrån den aktuella situationen.  

   Svensson et al (2008) menar att kunskap är grunden för hur socialsekreterare kommer att 

använda sitt handlingsutrymme där en svag kunskap anses öka risken för att hamna i rutiner 

medan en stabil kunskap anses kunna leda till ett vidgat handlingsutrymme. 

   Bergmark och Tommy Lundström (2006) menar att det finns flera sätt att se på 

evidensbaserad praktik. De framhåller att man kan se det som en process som utifrån ett 

särskilt schema skapar en upplyst praktiker genom en socialsekreterare som på egen hand 

inhämtar rätt kunskap. Ett alternativt synsätt som lyfts fram är användandet av 

standardiserade riktlinjer för att få till ett användande av den befintliga evidensen. Dock 

framhävs att den evidensbaserade praktiken har fått utstå kritik för att vara orealistisk och att 

den inte används i praktiken. 

 

Mötet	  med	  klienten	  

Christian Kullbergs avhandling Socialt arbete som kommunikativ praktik – samtal med 

klienter om klienter, har syftet att studera besökssamtal och beslutssammanträdanden för att 

försöka beskriva hur socialsekreterare utför sitt arbete (Kullberg 1994).  

   En slutsats i studien är att de dilemman som uppstår i socialt arbete ofta kräver att 

socialsekreteraren kan hantera dessa och de krav som medföljer på egen hand vilket i sin tur 

kan leda till att lika ärenden kan komma att behandlas på olika sätt. Om socialarbetaren 
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upplever att en sökande inte gör tillräckligt för att bli självförsörjande eller på egen hand 

ordna sin situation kan detta leda till att den sökande bedöms ha mindre rätt till hjälp än en 

klient som inte kunnat ordna sin situation på egen hand som följd av orsaker denne inte kan rå 

för. Kullberg (1994) menar att socialsekreterare som yrkesgrupp ofta måste hantera 

motsättningar som skapas genom socialtjänstens intentioner. Flera av socialtjänstlagens 

paragrafer anger endast övergripande mål som inte specificeras med hur de ska uppnås i 

praktiken. Utöver detta kan även motsägelsefulla mål uppstå. En sådan motsättning uppstår 

exempelvis mellan lagens försök att visa respekt gentemot klientens integritet samtidigt som 

intentionen finns att försöka få klienten att bli självförsörjande. De båda målsättningarna blir 

svåra att förena så länge klienten inte självmant vill söka andra vägar till försörjning än via 

ekonomiskt bistånd (ibid.).  

   Kullberg (1994) menar vidare att socialtjänsten har som uppgift att förebygga sociala 

problem såväl på individuell nivå som på samhällsnivå genom att identifiera skadliga eller 

olämpliga beteenden. För att kunna göra detta menar Kullberg att socialtjänsten behöver 

tillämpa flera olika lagar som tillsammans täcker in bland annat vård av missbrukare, barn 

och ungdomar och ekonomiska problem. Exempelvis kan dilemman då uppstå när 

socialarbetaren måste hantera konflikter mellan lagar, regler och vedertagna handlingssätt. 

Dilemman kan även uppstå genom att socialsekreteraren ska respektera den sökandes 

integritet men samtidigt kontrollera dennes ekonomiska förutsättningar att klara sig på egen 

hand samt granska de uppgifter som denne lämnar in som underlag till ansökan (ibid.). 

	  

Klientskapandet	  	  

Johansson (1997) menar att socialarbetaren i mötet med en biståndssökande först måste ”göra 

om” denne till en klient för att organisationen ska kunna kategorisera och anpassa den 

sökande till organisationens specialisering. När den sökande väl blivit kategoriserad och fått 

vad Johansson kallar en byråkratisk identitet, kan organisationen försöka hjälpa denne. Enligt 

Johansson krävs ytterligare en förutsättning för att organisationen ska kunna hjälpa den 

skapade klienten och det är att en relation skapas mellan organisationen och den sökande 

klienten. Klienten förblir just klient så länge som det finns en relation mellan organisationen 

och den sökande. I mötet mellan socialarbetare och klient framträder ofta klientens personliga 

egenskaper och problematiken i dennes situation vilket kan komma att påverka interaktionen 

dem emellan. En relation som fortsätter att existera kan över tid få klienten att framstå som en 

enskild individ i socialarbetarens ögon vilket Johansson (1997) även menar är anledningen till 

att många lägger vikt vid att ständigt få möta samma socialarbetare i organisationen. Detta 
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innebär då att den avpersonifierade klienten blir återpersonifierad och tar ett steg ifrån att vara 

ett fall till att istället bli en egen person igen.  

   Johansson (1997) påpekar att det är en ojämn relation mellan socialarbetaren och klienten. 

Detta uppger han dels bero på att socialarbetaren är mer insatt än klienten i de regelverk som 

styr organisationen och dess möjligheter att hjälpa, men även att socialarbetaren har makten 

och möjligheten att bevilja eller neka klienten bistånd efter en bedömning. Socialarbetaren har 

ofta en stor erfarenhet av klientmöten vilket kan få det att upplevas som rutinartat. Detta 

innebär enligt Johansson (1997) att klienten endast blir en i mängden för socialarbetaren 

medan klienten kan uppleva mötet som något speciellt och väldigt viktigt. Mötet mellan klient 

och socialarbetare sker även i stor utsträckning inom organisationen och på socialarbetarens 

trygga mark där omgivningen förstärker den ojämna relationen dem emellan. 

   Johansson (1997) menar att socialarbetaren i relationen med klienten har ett utrymme för 

egna tolkningar och att detta är det som kännetecknar gräsrotsbyråkraten. Denne bör i sin 

yrkesroll använda detta handlingsutrymme för att göra egna bedömningar och på så vis få 

regelverk och pågående ärenden att passa ihop. Lyckas då klienten väcka medkänsla hos 

socialarbetaren kan detta resultera i en ökad möjlighet till att dennes ansökan eller begäran 

beviljas. 

 

Reflektion	  kring	  tidigare	  forskning	  

Jag har inte tagit särskild hänsyn till om den tidigare forskningen varit kollegialt granskad 

eller ej. Dock har jag använt mig av ett flertal avhandlingar som framlagts och på så vis blivit 

kollegialt granskade. Den tidigare forskningen visar att socialarbetare i offentliga 

organisationer har ett handlingsutrymme som är viktigt i arbetet för att möta klienternas 

behov och på samma gång organisationens mål (Johansson, 1997).  Vidare visar forskningen 

även att detta handlingsutrymme kan skapa variation i bedömningar bland klienter i samma 

situation vilket leder till en oförutsägbarhet för klienten gentemot socialsekreterarnas arbete 

samtidigt som rättsäkerheten påverkas (Byberg, 2002; Kullberg, 1994; Stranz, 2007). 

Kunskapsbasen framstår i den tidigare forskningen som viktig för hur socialsekreterare 

använder sig av sitt handlingsutrymme samt dess storlek (Svensson et al, 2008). Den 

hjälpsökande måste även omvandlas till en klient för att organisationen ska kunna hjälpa 

denne. Relationen som uppstår mellan socialarbetare och klient är ojämn då möten oftast sker 

i socialarbetarens trygga omgivning och denne har ofta även en större kunskap om 

organisationens möjligheter och begränsningar (Johansson, 1997). 
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   Då socialjouren beskrivs som socialtjänstens förlängda arm med myndighetsutövning likt 

Individ- och Familjeomsorgens med utgångspunkt i Socialtjänstlagen (SoL), Lag om Vård av 

Unga (LVU), Lag om vård av missbrukare (LVM), Förvaltningslagen (FvL) och 

Sekretesslagen (SekrLagen) kan den presenterade forskningen vara relevant för att studera 

upplevelsen även bland socialsekreterarna inom socialjoursverksamhet (Nyzell, 2010). Dock 

framkommer att socialjourens arbete sker akut vilket kan tänkas påverka såväl behovet av ett 

handlingsutrymme som dess storlek. Mot bakgrund av att forskning kring 

socialjoursverksamhet och dess socialsekreterares arbete och upplevelse av detsamma 

framstår som begränsad är det intressant att belysa detta område i denna studie.  
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Teori	  
Introduktion	  och	  kapitlets	  disposition	  

Jag har valt att använda mig av en teoretisk referensram för att analysera uppsatsens empiri. 

Den teoretiska referensramen innefattar de områden som framhålls som centrala för att 

studera handlingsutrymme; organisation, yrkesroll, kompetens samt klientmötet (Svensson et 

al, 2008). Jag har studerat socialsekreterare i socialjoursverksamhet som är en del av en 

offentlig organisation och som har nära kontakt med hjälpsökande människor i akuta 

situationer. Förutom de hjälpsökandes behov och önskemål har de även organisationens ramar 

och lagstiftning att förhålla sig till. Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkratin är mycket 

välanvänd i forskning kring handlingsutrymme, för att förklara gräsrotsbyråkratens position 

längst ner organisationen närmast brukarna och varför de har och behöver ett 

handlingsutrymme (se b.la. Svensson et al 2008, Nordlander 2006 och Stranz 2007). Då 

Lipskys (1980) teori är övergripande och till viss del även fångar in dessa teman i sin teori 

kan det vara relevant att tydligare lyfta fram dessa som ett komplement i den teoretiska 

referensramen. Dessa teman kan tillsammans med Lipskys teori tänkas ge en bra möjlighet att 

fånga in komplexiteten kring handlingsutrymme och socialsekreterarnas behov av detsamma. 

 

Street-‐Level	  Bureaucracy	   

Michael Lipsky (1980) menar att människor som arbetar i direktkontakt med klienter inom 

offentliga organisationer har ett stort handlingsutrymme i utförandet av sitt arbete och 

tillgången till organisationens resurser. Dessa kallar han för street-level bureaucrats vilket 

enligt Johansson (1997) har den vedertagna svenska översättningen gräsrotsbyråkrat. Lipsky 

(1980) menar att organisationer som har många sådana gräsrotsbyråkrater anställda därmed 

betecknas som gräsrotsbyråkratier. Yrkesgrupper som exemplifieras som gräsrotsbyråkrater i 

denna teori är exempelvis poliser, domare, socialarbetare, lärare, hälso- och sjukvårdspersonal 

samt offentliga försvarare. 

   Det finns flera anledningar till att organisationer ger gräsrotsbyråkraterna en frihet i 

utövandet av sitt arbete. Dels arbetar gräsrotsbyråkraterna ofta i komplicerade situationer där 

handlingsutrymmet krävs för att de ska kunna hantera dessa och där situationerna inte kan 

täckas in i generella regelverk och riktlinjer. En annan anledning är att gräsrotsbyråkraten 

arbetar med människor och därmed behöver kunna ta hänsyn till en mänsklig dimension i sitt 

arbete. De har sitt handlingsutrymme för att deras uppdrag kräver att de ska använda sig av 
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sitt omdöme. Samhället kräver att de ska vara opartiska, flexibla och att de ska ha en 

medkänsla i besvärliga situationer (Lipsky, 1980). 

   Johansson (1997) menar att denna handlingsfrihet inte bara innebär ett utrymme för att 

agera inom utan att det även handlar om att gräsrotsbyråkraten kan ta sådana beslut som 

påverkar vilken service eller hjälp som klienten erhåller. Denna handlingsfrihet innehåller 

därmed en möjlighet för gräsrotsbyråkraten att göra egna bedömningar, ställningstaganden, 

omdefiniera klienternas problem och krav samt möjligheten att styra hur den slutliga insatsen 

utformas. Lipsky (1980) menar att gräsrotsbyråkraten i sin arbetssituation ofta upplever 

otillräckliga resurser för att möta sina arbetsuppgifter, att verksamhetens mål ofta är otydliga 

och motstridiga samtidigt som det är svårt att mäta hur dessa mål uppfylls. 

Gräsrotsbyråkratens möjlighet att behandla människor som individer blir tydligt begränsad av 

organisationens krav på ett skyndsamt genomfört arbete utifrån de resurser som finns till 

dennes förfogande. Det krävs då av gräsrotsbyråkraten att denne kan möta konflikten som 

uppstår mellan klienternas behov och organisationens mål. 

   Gräsrotsbyråkrater får enligt Lipsky (1980) ofta en stor inverkan på klienters liv genom ett 

direkt personligt samspel och individanpassade beslut som tas direkt på plats. Dock menar 

han att det finns en myt om att klientens mål och behov alltid kommer i första hand. 

Förhållandet mellan gräsrotsbyråkraten och klienten är dock betydligt mer komplicerat då det 

enligt Lipsky finns en stor skillnad mellan idealet att serva klienterna och det krav som finns 

på att kontrollera och bedöma. Lipsky uppger flera skäl till denna skillnad. Han menar bl.a. att 

varje ärende kräver mycket tid och att en hög belastning gör det nästintill omöjligt att avsätta 

tillräcklig med tid för de enskilda ärendena. Vidare uppges organisationens begränsade 

resurser leda till att ekonomiska prioriteringar kan komma att styra vilka insatser som blir 

relevant för klienten och begränsa utbudet av dessa. Dessutom framhåller Lipsky att 

granskning av klientens behov och dennes trovärdighet tillhör gräsrotsbyråkratens arbete 

såväl som att klargöra vilket stöd som kan erbjudas klienten utan hänsyn till dennes önskemål. 

Eftersom gräsrotsbyråkraten även kan behöva redogöra för klientens behov inför andra 

myndigheter och samverkanspartners kan det komma att påverka hur denne beskriver klienten 

och vilken hjälp som ges.  

   Förhållandet till verksamhetens ledning beskrivs av Lipsky (1980) som konfliktfylld då 

gräsrotsbyråkraten ständigt strävar efter största möjliga självständighet och ledningen 

eftersträvar att minska densamma samtidigt som båda parter har ett ömsesidigt beroende av 

varandra.  
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Organisation	  

Socialarbetaren behöver ha stor kunskap om den organisation som denne verkar i för att förstå 

vilka möjligheter som finns för att agera. De organisatoriska resurserna och organisationens 

huvuduppgift är såväl som klienternas uppfattning om organisationen viktiga att ha kunskap 

om. Antalet organisationer som arbetar med människor är stort och dessa organiserar inte alla 

arbetet på samma sätt. Därför är det viktigt att socialarbetaren förstår den kontext som denne 

verkar inom (Svensson et al 2008). 

   De två motsatsparen detaljreglering-ramstyrning och strikt-flexibel tillämpning påverkar 

enligt Johansson (1997) organisationens regelbundenhet vilket i sin tur påverkar 

socialarbetarens möjligheter och begränsningar i arbetet med klienter. 

   Detaljreglering med strikt tillämpning innebär en begränsning i yrkesutövandet för 

socialarbetaren då det blir svårt att anpassa tillämpningen efter hur den aktuella situationen 

ser ut vilket i sin tur innebär att det inte går att göra undantag från reglerna och tänja på dessa 

för klientens skull. På samma gång ger denna tillämpning även ett skydd för socialarbetaren 

då denne därmed inte behöver ta ställning i svåra situationer och inte behöver ta hänsyn till 

moraliska aspekter då det är reglerna som sätter begränsningarna och inte socialarbetaren 

själv. Den detaljreglerade strikta tillämpningen ger klienter en hög rättssäkerhet och leder i 

hög grad till likabehandling men kan även leda till ett stelt och hårt bemötande (Johansson, 

1997). 

   Detaljreglering med flexibel tillämpning innebär att begränsningarna för socialarbetaren 

minskar och därmed gör det svårare för denne att stå skyddad bakom reglernas. En mindre 

strikt tillämpning kan då resultera i att klienternas rättssäkerhet blir mindre när en sådan 

tillämpning i högre grad kan ske utifrån godtycklighet. Ramstyrning med strikt tillämpning 

kan enligt Johansson (1997) även den resultera i att klienternas rättssäkerhet blir mindre då en 

sådan tillämpning i högre grad kan ske utifrån godtycklighet. Ramstyrning med flexibel 

tillämpning kan i motsats till den strikta detaljregleringen leda till ett klientarbete baserad på 

socialarbetarens godtycklighet vilket i sin tur leder till en låg rättsäkerhet för klienterna. 

Fokus på flexibilitet och individualitet i arbetet har resulterat i att rättsäkerheten har fått stå 

tillbaka (ibid.). 

   Tiden per ärende lyfter Johansson (1997) fram som en viktig aspekt att studera då det 

påvisar organisationens intresse mot klientgrupper och inte enskilda klienter. Masshantering 

står i centrum och ärendenas art och antal är det som formar arbetet. Arbetsplatser med krav 

på direkt handläggning uppges vara mest känslig för denna aspekt då sådana verksamheter 
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drabbas dramatiskt av förändringar som görs i resurser och personalstyrkan då dessa sällan 

har möjlighet att göra prioriteringar och stapla ärenden i hög. 

	  
Yrkesroll	  och	  kompetens	  

Holm (2009) redogör för två krav på ett professionellt förhållningssätt. 

1. att som professionell hjälpare acceptera att relationen med den hjälpsökande är 

asymmetrisk och att den hjälpsökandes behov därmed bör låtas har företräde i relationen. 

2. kravet på en medvetenhet om sina egna känslor, impulser och behov eftersom det först är 

när vi är medvetna om dessa som möjligheten att kontrollera dem uppstår.  

 

Nordlander (2006) anser att det är den aktuella situationen som avgör vilken kunskap som 

används i arbetet. Socialsekreterare kan styra sitt val av kunskaper utifrån klienternas problem 

vilket i sin tur även påverkar hur de redogör för sin kunskapsanvändning. I ett och samma 

ärende uppges socialsekreteraren kunna ändra kunskapsanvändning utifrån hur klientens 

inställning och motivation ser ut. 

   Johansson (1997) menar att det är omöjligt att i en valsituation vara helt insatt i samtliga 

valmöjligheter såväl som konsekvenserna av dem alla. Vidare menar Johansson att det inte 

finns ett bästa lämpliga val som är självklart och objektivt utan att valet kommer påverkas av 

den enskildes värderingar och syn på de konsekvenser som går att se med de olika valen. 

Rationaliteten måste därmed ses i relation till gräsrotsbyråkratens kunskaper som får utgöra 

referensram. Genom att erbjuda gräsrotsbyråkraten en förenklad modell av den komplexa 

situationen kring beslutstagandet kan organisationen styra den definition som beslutsfattaren 

får av situationen. Detta menar Johansson (1997) underlättar förarbetet inför ett beslut då 

själva sökningen efter lämpliga alternativ och bedömning av dess konsekvenser blir minder 

utdragen. Organisationen kan därmed förkorta förarbetet genom att erbjuda 

gräsrotsbyråkraten färdiga program som är standardiserade och specificerade. Johansson 

(1997) menar att organisationen på så sätt kan reglera gräsrotsbyråkratens handlande då dessa 

program omgärdas av regler och klassifikationer som i sin tur styr den beslutsfattande 

gräsrotsbyråkraten i den givna situationen.  

	  
Mötet	  med	  klienten	  

Lipsky (1980) menar att människor kommer i kontakt med gräsrotsbyråkratier som egna 

individer med skilda erfarenheter och genom olika omständigheter. I kontakt med dessa 
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organisationer omvandlas de till klienter och placeras i kategorier och behandlar sig själva 

och behandlas av organisationen som standardiserade enheter. Det som är viktigt att se i 

denna process är enligt Lipsky (1980) hur man lär människor att se på sig själva som om de 

vore kategoriserade enheter.    

   Johansson (1997) framhåller att klienten riskerar att endast blir en i mängden för 

gräsrotsbyråkraten då relationer för denne kan upplevas som rutinartade. Vidare uppges 

gräsrotsbyråkraten i den redan asymmetriska relationen få ytterligare en fördel i form av att 

mötet ofta sker i en för denna trygg och välkänd miljö som även kan symbolisera och 

ytterligare förstärka klientens beroendeställning. För att kunna hanteras av gräsrotsbyråkraten 

måste den sökande konstrueras om så att denne passar in i organisationens specialisering och 

på så vis bli en klient. Denna kategorisering, tillsammans med för arbetsplatsen vedertagna 

handlingsrutiner, kommer enligt Johansson (1997) påverka gräsrotsbyråkratens uppfattning av 

den sökande. En sådan administrativ kategorisering av den sökande kvarstår sedan under hela 

relationen och påverkar och hämmar samspelet mellan de båda. En fortlöpande kontakt 

mellan klient och gräsrotsbyråkrat får en motverkande effekt på klientkategoriseringen och 

gör att klienten mer och mer återgår till att bli en person då denne av gräsrotsbyråkraten 

upplevs som en unik individ skild från mängden. Detta menar Johansson (1997) är en stor 

anledning till att många klienter kämpar för att behålla en etablerad kontakt i organisationen. 

 

Reflektioner	  kring	  teoretisk	  referensram	  

Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkratin beskriver hur socialarbetare längst ner i hierarkin, 

närmast klienten, har möjlighet och behovet av ett utrymme för att anpassa klienternas ibland 

svåra och komplicerade situationer efter aktuella ramar och lagstiftning. Denna teori utgör 

därmed en relevant ram för analys av arbetet vid en socialjour och intervjupersonernas 

upplevda handlingsutrymme. Då de centrala temana in den tidigare forskningen även berörs 

av Lipsky (1980) kan det tänkas var till nytta för förståelsen av handlingsutrymmets betydelse 

att lyfta fram dem för att få en bredare bild av handlingsutrymmet. Handlingsutrymme 

framstår i tidigare forskning som komplext och jag är medveten om att det kan finnas andra 

sätt att undersöka detta fenomen på samtidigt som jag även är medveten om att det finns flera 

andra teorier som jag skulle kunnat använda mig av. Dock är det dessa teman som lyfts fram i 

den tidigare forskningen och detta sätt som jag valt för min studie. 
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Metod	  
	  
Kapitlets	  disposition	  

I detta avsnitt presenteras de olika metoder som har använts i studien. En presentation görs 

även av urvalsförfarande, databearbetning och analys. Efter det förs en diskussion kring 

studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Avslutningsvis förs även en diskussion 

kring forskningsetiska överväganden som har beaktats i arbetet. 

 

Kvalitativ	  metod	  

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod för att uppnå studiens syfte. Med hjälp av 

kvalitativa intervjuer och en semistrukturerad intervjuguide har målet varit att få fram 

intervjutexter för att utifrån dessa beskriva och sedan analysera socialsekreterarnas upplevelse 

av sitt handlingsutrymme (jmf Larsson et al 2005). Genom de kvalitativa intervjuerna har jag 

försöka få fram intervjupersonernas subjektiva upplevelser av sina möjligheter till ett 

självständigt arbete vilket Larsson et al (2005) jämför med att försöka se situationen genom 

intervjupersonens ögon. Med hjälp av en intervjuguide och färdiga delteman har avsikten 

varit att försöka hålla samtalet kvar kring ämnet men med möjligheten att följa upp intressanta 

svar av respondenten och se var de leder (Kvale & Brinkmann, 2009).  

   Intervjupersonernas upplevelser kan i textform sedan med den kvalitativa metoden 

möjliggöra en analys och förståelse av deras utryck och upplevelser. Genom valet att använda 

en kvalitativ metod har uppsatsen inte sökt möjligheten till kvantifiering av data utan strävat 

efter att få ta del av intervjupersonernas olika erfarenheter och subjektiva upplevelser av 

handlingsutrymme genom deras beskrivningar och utsagor i intervjuerna (jmf Larsson et al, 

2005). 

   Inom kvalitativ metod finns flera vetenskapsfilosofiska perspektiv och för min studie är det 

fenomenologiska perspektivet såväl som det hermeneutiska synsättet intressanta att diskutera. 

Med det fenomenologiska perspektivet har jag kunnat fokusera på hur intervjupersonerna 

återger sina upplevelser om det studerande och samtidigt tona ner min egen förförståelse 

kring ämnet. Genom det hermeneutiska synsättet ges jag däremot möjlighet att se till delarna 

av det studerande och tolka utifrån såväl delar som helheten men kan även använda mig av 

min förförståelse kring det studerande (jmf Larsson et al, 2005). Det har varit problematiskt 

att helt lägga åt sidan min egen förförståelse för det studerade då jag själv haft 14 veckors 

praktik vid en av socialjourerna. Förförståelsen är förhoppningsvis en fördel i studien då jag 
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upplever att den har gett mig större möjlighet att komma djupare med min studie. Detta 

problem liknar Larsson et al (2005) vid en paradox och menar att det ställer höga krav på 

undersökaren att samla in objektiva beskrivningar och vara mottaglig för vad 

intervjupersonerna säger och lämnar osagt samtidigt som undersökaren kan behöva vara väl 

påläst inom området för att kunna föra ett samtal om ämnet med intervjupersonen. 

   Socialsekreterarnas upplevelser av sitt handlingsutrymme har jag genom citat och 

förkortade men detaljerade utsagor försökt återge samtidigt som en tolkning av resultatet har 

varit nödvändig för att uppnå syftet med studien. 

 

Urval	  och	  urvalsförfarande	  

Jag har intervjuat sex socialsekreterare från totalt tre separata socialjourer i Stockholms län. 

För att öka möjligheten att få tag i intervjupersoner gjordes urvalet från tre socialjourer med 

två intervjupersoner från varje jour istället för ett totalurval vid endast en jour. Som 

avgränsning var endast tillsvidareanställda tilltänkta som intervjupersoner. Efter det att 

samtliga sex intervjuer genomförts och transkriberats meddelade även den fjärde socialjouren 

intresse för att medverka i studien. Trots stor nyfikenhet på den fjärde jourens verksamhet 

valde jag att begränsa studien till sex stycken intervjuer. 

   Det tilltänkta urvalet var till en början socialsekreterare vid socialjourerna i Stockholms län. 

Då bemanning och tillgänglighet skiljer sig mellan olika socialjourer såväl som 

arbetsbelastning såg jag svårigheter med att få kontakt, skapa intresse och få möjlighet att 

genomföra ett sannolikhetsurval. Urvalet består därmed av ett icke-sannolikhetsurval vilket 

innebär att urvalet är framtaget på annat sätt än genom slumpmässiga urvalstekniker (jmf 

Bryman, 2002). Fyra socialjourer i Stockholms län kontaktades via telefon och via mail. 

Kontakt hade redan etablerats med personer vid tre olika socialjourer i Stockholms län. 

Urvalet kom därmed att bestå av socialsekreterare från dessa socialjourer. Den ena personen 

mötte jag då våra vägar korsades under ett vikariat, när denne såväl som jag var i tjänst. Jag 

informerade då om min tänkta studie och frågade om denne var intresserad av att medverka. 

Anställda vid ytterligare två jourer fick jag kontakt med genom min praktik vid en socialjour 

hösten 2010. Dessa personers mångåriga yrkesverksamhet och erfarenhetsbredd har setts som 

intressant och relevant för studiens syfte. Dessa personer har visat intresse för att intervjuas 

och användandet av dessa är jämförbart med ett så kallat bekvämlighetsurval som innebär att 

jag har använt mig av intervjupersoner som funnits tillgängliga (jmf Bryman, 2002). Med 

utgångspunkt i dessa intervjupersoner var min förhoppning att få hjälp att sprida intresse 

bland deras kollegor på respektive socialjour och att det skulle leda fram till ytterligare 
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intervjupersoner. Detta blev fallet vid båda jourerna vilket därmed kan ses som ett 

snöbollsurval som enligt Larsson et al (2005) innebär att undersökaren etablerar kontakt med 

personer vars kunskap är relevant för studien och sedan genom dessa får kontakt med 

ytterligare intervjupersoner. Kontakt har trots detta tagits med respektive socialjour, först via 

telefon under jourtid och sedan via informationsmail vilket resulterade i kontakt med den sista 

intervjupersonen. Från min egen praktik visste jag att det krävs flerårig arbetserfarenhet av 

socialtjänstens arbete för att anställas inom socialjouren, vilket har tagits som en säkerhet för 

att personalen vid de tillfrågade jourerna har ett par års yrkeserfarenhet och därmed viss 

reflekterande förmåga kring studiens syfte. 

 

Kvalitativa	  forskningsintervjuer	  

Samtliga intervjuer genomfördes på respektive intervjupersons arbetsplats under arbetstid. 

Intervjuerna skedde i rum avgränsade från den övriga verksamheten för att på så sätt försöka 

minska påverkan från omgivningen. Intervjuerna tog mellan 42 minuter och 1 timme och 12 

minuter. Längden på intervjuerna styrdes till viss del av arbetsbelastningen vid den aktuella 

socialjouren. Intervjuerna inleddes samtliga med information om studiens övergripande syfte 

och upplägg, anonymiseringen av intervjupersonerna samt att samtycke till medverkan 

inhämtades. I informationsbrevet som skickades ut till jourerna informerades det om min 

avsikt att spela in intervjuerna vilket intervjupersonerna gav sitt samtycke till innan 

intervjuerna startade.  

 

Intervjuguide	  

Med hjälp av en intervjuguide och teman kopplade till syfte och problemområde var målet att 

intervjuerna skulle fånga in de områdena som var relevanta för att svara på 

forskningsfrågorna (Larsson et al, 2005). Under varje tema i intervjuguiden har frågor 

formuleras i förväg vilka var av öppen karaktär för att få så uttömmande svar som möjligt. 

Med sonderande frågor såväl som det Kvale och Brinkmann (2009) benämner som 

andrafrågor var avsikten att följa upp relevanta sidospår som intervjupersonens svar gav.  

Samtliga intervjuer behandlade alla guidens teman men inom dessa tilläts intervjupersonerna 

sväva ut och exemplifiera. Vissa svar ledde sedermera vidare till nästkommande tema vilket 

gav mig möjligheten att med hjälp av uppföljningsfrågor täcka flera teman utan att avbryta 

och styra intervjupersonen vidare utifrån intervjuguiden. 
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Databearbetning	  och	  analys	  

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades samtliga sex intervjuer i sin helhet för att 

inte påverka innehållet i vad som sagts eller hur intervjupersonernas utryckt sina upplevelser. 

För att tydliggöra presentationen av det empiriska materialet som framkommit ur intervjuerna 

har jag använt mig av meningskategorisering och meningskoncentrering (jmf Larsson et al, 

2005). Meningskategorisering vid sammanställandet av intervjutexter har underlättat 

möjligheterna till jämförelser och gett en bättre helhetssyn över empirin. Utöver detta har 

även meningskoncentrering använts för att korta ner vissa av intervjupersonernas utsagor och 

omformulera och redovisa dem i resultatet med kvarhållen innebörd (Jmf Kvale och 

Brinkmann, 2009). 

   Begreppet handlingsutrymme har jag brutit ner till mindre delteman. I forskning om 

handlingsutrymme framstår temana organisation, yrkesroll, kompetens samt klientmötet som 

viktiga för handlingsutrymmet och det är kring dessa teman intervjufrågorna har konstruerats. 

Dessa utgör även en grund för uppsatsens teoretiska referensram. Utifrån dem har sedan den 

insamlade empirin kategoriserats i resultatdelen. 

   Inledningsvis letade jag i empirin efter likheter eller möjliga kategorier som sedan 

färgkodades och kategoriserades utifrån olika färger. Dessa kategorier har resulterat i 

underrubriker till studiens tidigare framtagna teman och namngetts utifrån dess mest 

framträdande gemensamma nämnare. Citat och koncentrerade utsagor som berört ett visst 

tema har sedermera inordnats under samma kategori. Då en semi-strukturerad intervjuguide 

användes kom intervjuerna till stor del att styras av vilka svar intervjupersonerna gav. Detta 

medförde att inte alla intervjupersoner berört exakt samma saker i sina utsagor. Kategorierna 

har därmed skapats utifrån att minst två av intervjupersonerna berört samma tema. Empirin 

har sedan redovisats genom citat eller genom meningskoncentrering. 

   Jag har analyserat resultatet av min empiri med hjälp av den teoretiska referensramen och 

den tidigare forskningen samt att koppla detta till studiens syfte som är att få en förståelse för 

handlingsutrymmets betydelse i arbetet för socialsekreterare inom socialjoursverksamhet i 

Stockholms län.  

 

Metoddiskussion	  

Jag har genomfört sex stycken intervjuer med en semistrukturerad intervjuguide. Genom 

individuella intervjuer har intervjupersonernas upplevelser kommit till uttryck utan påverkan 

från övriga kollegor vilket var målet med valet av denna metod. Fokusgruppsintervju ansågs 
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svåra att få till med en arbetsgrupp som arbetar på oregelbundna tider och i olika kommuner. 

Dessutom skulle den individuella upplevelsen som eftersöktes i studien, med en 

fokusgruppsintervju, kunna påverkas till att bli något annat än just en individuell upplevelse. 

Mina frågor har följt intervjuguidens teman men anpassats till de svar som intervjupersonerna 

gett. När intervjupersonerna gjorde alltför stora utsvävningar användes intervjuguiden för att 

föra samtalet tillbaka till ämnet igen.  

   Det kan vara av intresse att närmare diskutera studiens urval som består av icke-

sannolikhetsurval och om studiens resultat skulle blivit annorlunda med ett sannolikhetsurval.  

Urvalet kan även tänkas påverka studiens resultat på så sätt att det har varit 

intervjupersonernas upplevelser som varit i fokus. Om då dessa intervjupersoner skulle 

ersättas med andra skulle studiens resultat sannolikt se annorlunda ut. Kunskapen som skapas 

i en intervju gör det i interaktionen mellan den som intervjuar och den intervjuade. Med 

utbytta parter kan det skapas en annan typ av interaktion och därmed formas en helt annan 

kunskap ur detta (Larsson et al. 2005). 

 

Validitet,	  reliabilitet	  och	  generaliserbarhet	  

Med den kvalitativa metoden kan det vara viktigt att diskutera hur undersökaren påverkar sin 

undersökning då denne både fungerar som insamlare av data och är den som analyserar 

densamma (Larsson et al. 2005). Detta skulle kunna leda till kritik kring validitet och 

reliabilitet i min studie.  

   Hög validitet kan vara problematiskt att uppnå inom kvalitativ metod då det inte är 

oproblematiskt att mäta hur trovärdiga de kvalitativa resultaten är. För att få validitet i min 

studie har jag eftersträvat att frågorna i intervjuguiden på ett bra sätt ska täcka in de teman jag 

valt ut och på så sätt ge svar på det jag vill undersöka med studien (Larsson et al, 2005).   

   Validitetskraven på kvalitativa studier handlar just om studien undersöker det som den var 

tänkt att undersöka. I min studie är det viktigt att granska de teman jag tagit fram ur begreppet 

handlingsutrymme och granska dess validitet och hur väl de täcker in begreppet och låter mig 

studera det jag tänkt (Kvale och Brinkmann, 2009). 

   Undersökarens skicklighet i sitt utövande är relevant för studiens validitet såväl som hur jag 

som undersökare förhåller mig till etik och moral vilket kan komma att påverka varje steg i 

forskningsprocessen. Dessutom behöver undersökaren kontrollera sina egna resultat och 

slutsatser för att undvika subjektiva tolkningar och visa på tolkningarnas trovärdighet vilket 

blir extra viktigt för mig som har viss förförståelse för intervjupersonernas arbete. För att öka 

validiteten i resultaten skulle dessa kunna återföras till intervjupersonerna och se hur de 



 

  33 

överensstämmer (Kvale & Brinkmann, 2009). 

   Reliabiliteten i kvalitativa undersökningar handlar om hur tillförlitlighet och trovärdighet 

och om studien kan göras igen och generera samma resultat. Genom mestadels öppna frågor i 

intervjuerna minskar min styrning av intervjupersonernas svar, vilket annars kan tänkas ske 

med ledande frågor. Hur jag efter datainsamlandet har valt att kategorisera resultatet kan ha 

påverkat min tolkning och kan tänkas ha påverkan på reliabiliteten och möjligheten att få fram 

samma resultat vid en ny undersökning med samma intervjupersoner (Kvale & Brinkmann, 

2009). 

   När det kommer till att generalisera resultatet från den kvalitativa intervjun menar Kvale 

och Brinkmann (2009) att det finns en vanligt förekommande åsikt om att dessa 

undersökningar bygger på för få intervjupersoner för att resultatet ska kunna generaliseras 

dock menar de att det är värt att diskutera om fokus måste ligga på generalisering till en större 

grupp eller om studien istället har resulterat i kunskap som skulle kunna överföras till andra 

situationer. Statistiska generaliseringar kommer inte vara möjliga att göra från min studie då 

urvalen varken skett slumpmässigt eller resulterat i kvantifierade data. Med hjälp av god 

argumentation och genom att tydliggöra belägg menar dock Kvale och Brinkmann (2009) att 

de som läser studien själva ges möjlighet att bedöma hur arbetets generaliserbarhet ser ut. En 

analytisk generalisering som bygger på väl gjorda beskrivningar av intervjuprocessen och 

empiriska data kan genomföras även om min studie bygger på andra urval än slumpmässiga 

(jmf Kvale & Brinkmann, 2009). 

   I en kvalitativ intervju är det viktigt att se till intervjupersonen och dennes upplevelse och 

försöka hålla undan min egen förförståelse och inte tolka vad som sägs. Den kvalitativa 

forskningsintervjun kan tänkas ge en känsla av subjektivitet när det är jag som har skrivit 

intervjufrågor och intervjuguide, genomfört intervjuerna, transkriberat dem och analyserat 

resultaten. Metoden kan därmed tänkas bli granskad i fogarna gällande validitet, reliabilitet 

och eventuella generaliseringar.  

 

Forskningsetiska	  överväganden	  

Kvale och Brinkmann (2009) tar upp fyra forskningsetiska riktlinjer som bör beaktas inom 

forskningen. Dessa är informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll.  

   I ett informerat samtycke ska intervjupersonerna delges det övergripande syftet med studien 

och dess upplägg vilket inte alltid är helt oproblematiskt. Beroende på syfte med uppsatsen 

kan det exempelvis finnas fördelar med att undanhålla delar av syftet inledningsvis för att inte 

påverka intervjupersonerna. Detta kräver dock en avvägning mellan att ge intervjupersonerna 
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trygghet genom vetskap om syftet och fördelen med en intervjuperson som kan resonera fritt 

och inte låser sig kring ett specifikt syfte. Att redogöra för syftet med studien kan ge 

intervjupersonerna en trygghet om att inte bli vilseledd till att delta i en intervju kring 

känsliga ämnen. I det informerade samtycket ska information även ges kring vem som 

kommer ha tillgång till intervjumaterialet och hur det kommer hanteras efter att det samlats 

in. Intervjuerna i denna uppsats har genomförts efter givet samtycke till medverkan. 

Deltagandet har varit frivilligt och möjligheten har funnits att dra sig ur intervjuerna om detta 

skulle ha velats. Denna information har delgetts intervjupersonerna via e-post innan 

intervjuerna men även upprepats vid samtliga intervjutillfällen (jmf Kvale och Brinkmann, 

2009). 

   Jag har med hjälp av en bandspelare spelat in intervjuerna för att i efterhand ha möjligheten 

att transkribera dessa och få en bättre överblick över vad som har sagts och underlätta 

användningen av citat från intervjuerna. Inspelning skedde först efter medgivande från 

respondenterna. Intervjupersonerna har även informerats om att de kommer vara anonyma 

och att endast jag och eventuellt min handledare som kommer ta del av transkriberingen av 

intervjuerna. I uppsatsen har samtliga intervjupersoner avpersonifierats för att på så sätt leva 

upp till kravet på konfidentialitet (jmf Kvale och Brinkmann, 2009). 

   Konsekvenser som kan drabba intervjupersonerna på grund av sin medverkan i uppsatsen 

anses som obetydliga. Avsikten med intervjuerna har inte varit att visa på okunskap eller 

brister utan endast för att belysa upplevelser av handlingsutrymme och hur man ser på det i 

sin verksamhet. Då personalgrupperna inte är så stora vid socialjourerna kan 

intervjupersonernas anonymitet gentemot densamma inte garanteras. Dock kommer de olika 

socialjourerna såväl som intervjupersonerna att anonymiseras i uppsatsen vilket har för avsikt 

att göra det svårare att känna igen enskilda respondenter och deras utsagor. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att vissa intervjupersoner kan vilja att deras namn framkommer i 

uppsatsen i strävan efter ett offentligt erkännande. Då syftet med studien är att studera 

betydelsen av handlingsutrymme i socialjoursarbetet anser jag inte att enskilda personers 

erkännande är skäl nog för att avstå från anonymisering av socialjourer såväl som 

intervjupersoner. 
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Resultat	  och	  analys	  

Introduktion	  och	  kapitlets	  disposition	  

I detta kapitel kommer resultat och analys redovisas gemensamt i ett kombinerat avsnitt för att 

göra resultat och analys mer lättöverskådlig för läsaren och ge en ökad läsbarhet. Med hjälp 

av sammanfattning av utsagor och citat analyseras empirin med utgångspunkt i studiens 

teoretiska referensram. En diskussion förs även utifrån tidigare forskning. Upprepningar i 

citat har redigerats när det varit nödvändigt för att förkorta eller tydliggöra ett resonemang 

och när fler än ett ord har tagits bort har detta bytts ut mot (…). 

 

Informanterna	  

Intervjupersonerna har alla mångårig yrkeserfarenhet inom socialtjänsten samt inom 

socialjoursverksamhet. Som en del i anonymiseringen presenteras studiens intervjupersoner i 

resultatet utifrån beteckningarna A, B, C, D, E, F. Bokstäverna har tilldelats efter den ordning 

som intervjuerna transkriberats. Den första intervjun som transkriberades kallas därmed för A 

och den sista för F. Förutom att en jämn könsfördelning eftersträvats bland intervjupersonerna 

finns ingen avsikt att vidare belysa uppsatsens ämne utifrån detta. Valet att använda bokstäver 

istället för figurerade namn ger därmed en större anonymitet då det inte framgår vilka 

intervjupersoner som är av ett visst kön. Vidare är det inte relevant för studiens syfte vem som 

arbetar vid vilken jour eller vilka jourer som deltar i studien då det är intervjupersonernas 

individuella upplevelse som studeras och inte socialjourerna i sig eller skillnader dem 

emellan. 

 

Socialjourens	  uppdrag	  

Samtliga intervjuer inleddes med att intervjupersonerna fick beskriva vad socialjourens 

uppdrag består av. Av svaren framgår att socialjouren har som uppdrag att utanför ordinarie 

kontorstid utföra akuta insatser utifrån socialtjänstlagen, lagen om vård av unga och lagen om 

vård av missbrukare såväl som att ge rådgivning. Två av intervjupersonerna beskriver 

uppdraget på följande sätt: 

F: "Socialjourens uppdrag är att vara stadsdelarnas förlängda arm på ickekontorstid. 
Det vi ska jobba med är sociala problem med prioritet på barn, ungdomar, 
misshandlade kvinnor egentligen. Alltså problem som uppstår på icke kontorstid. Det 
är väl uppdraget”. 

E: "Vårt uppdrag här på socialjouren är ju ganska tydligt. Det är ju först och främst 
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att utifrån socialtjänstlagen, Lagen om vård av unga och Lagen om vård av 
missbrukare göra det som inte kan vänta till ordinarie socialkontor öppnar”.  
 

Vidare beskrivs socialjourernas tillgänglighet som stor. Två av socialjourerna har öppet fram 

till kl.02 på natten med efterföljande beredskap i hemmet fram tills ordinarie socialtjänst 

öppnar medan den tredje socialjouren är bemannad dygnet runt. Svensson et al (2008) menar 

att socialt arbete utförs genom organisationer men att dessa kan vara väldigt varierande 

genom skillnader i hur arbetet organiseras. Detta tydliggörs av den skilda tillgängligheten som 

framkommer i intervjuerna. Tillgängligheten beskrivs av en socialsekreterare på följande sätt: 

 
A: ”Privatpersoner kan ju vända sig direkt till oss. Det är en känd adress och så. I 
landet kan det ju va så att bara polisen (…) vet var socialtjänsten sitter och bara de 
kan ringa in…”. 
 

Intervjupersoner från socialjourer med beredskap i hemmet förklarar att privatpersoner efter 

kl.02 får vända sig till polisen som sedan tar kontakt med den som socialsekreterare har 

beredskap. Här framgår även att polisen gör en första bedömning om huruvida ärendet är 

tillräckligt allvarligt för att kontakt ska behöva tas med socialjour i beredskap. 

 
C: “Man kan ju säga att på en nivå så sorterar ju polisen lite grann vilka samtal som 
kommer fram. Och det märker ju vi förstås beroende på vilket stationsbefäl som 
jobbar. Om det är ett alldeles nytt stationsbefäl så vågar dom inte stoppa nånting 
medans om det är någon lite mer erfaren så kan de säga; nej ni får återkomma kl.16, 
då är dom i tjänst igen.” 
 

På den socialjour som har öppet dygnet runt kommer klienter direkt i kontakt med en 

socialsekreterare på plats. 

 

Organisation	  

Lagstiftning	  

I intervjuerna framkommer lagstiftningen som central i arbetet vid socialjourerna. 

Lagstiftningen upplevs inte vara begränsande utan intervjupersonerna ger utryck för en 

möjlighet till egna tolkningar och tillämpningar vilket styrks av det resonemang Svensson et 

al (2008) för om att regler kan begränsa arbetet men att de även ger socialsekreterare en 

möjlighet att tolka och tillämpa dem individuellt. 

 
D: ”…för att lagen är så bred och så vid. Det finns utrymme. Det är ju inget precist si 
eller så”. 
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E: ”Det är ju ingen tydlig lagstiftning. Det är ju en ramlagstiftning med riktlinjer och 
tolkning... det finns ju utrymme för tolkningar”. 

Förutom klienternas behov och önskemål menar Lipsky (1980) att socialarbetarna måste 

förhålla sig till såväl lagstiftning som organisationens ramar. När det gäller tvångslagstiftning 

i form av Lagen av vård av unga och Lagen om vård av missbrukare framkommer av 

intervjuerna att utrymmet för tolkning minskar då det där finns tydligare kriterier för vad som 

ska vara uppfyllt för att socialarbetaren ska kunna tillämpa dessa lagrum. Detta visar att 

socialsekreterarnas handlingsutrymme minskar i samband med en mer detaljerad styrning 

vilket uppstår genom tvångslagstiftningen och dess tydliga kriterier. 

 
D: ”Ja LVU och LVM är ju väldigt styrd. Det är väldigt kriterier på vad som ska vara 
uppfyllda innan den lagen kan tillämpas. Vilket är bra eftersom det är en tvångslag. 
Det vore ju förskräckligt om det inte vore så”. 

 
 
Delegation	  

I intervjuerna beskriver intervjupersonerna att de upplever sig ha en hög delegation och 

därmed inte upplever sig begränsade i sina möjligheter att fatta beslut.  

 
A: ” Här har var och en beslutande rätt, sen vikarier kanske inte har … vi har 
delegation på polishandräckning till exempel, det har inte vikarier.” 

Johansson (1997) menar att gräsrotsbyråkrater arbetar i offentliga organisationer och att alla 

myndighetsorganisationer är hierarkier med olika nivåer och avgränsade arbetsuppgifter. De 

anställda som har kontakt med klienterna tillhör det nedersta skiktet i hierarkin vilket kan 

förklara varför intervjupersonerna saknar delegation för beslut inom LVU och LVM och 

därmed behöver ta kontakt med ordföranden i socialnämnden i den aktuella kommunen för 

beslut inom dessa lagrum. 

 
D: ”För LVU/LVM har vi ju inte delegation på men det är ju ingen som har. Det är ju 
ordföranden och det känns ju jättebra att det är så. (…) Det känns rättssäkert. (…) att 
det inte kan vara ett tyckande utan att det måste vara en ordförande då. I övrigt kan vi 
fatta verkligen långtgående beslut”. 

 
 
Resurser	  

Intervjupersonerna upplever sig till viss del begränsade av vilka resurser de har tillgång till. 

En resurs som tydligt framkommer som begränsad är institutionsplatser från Statens 

institutionsstyrelse, så kallade SIS-platser. Enligt intervjupersonerna förekommer det en stor 

brist på SIS-platser vilket begränsar dem i deras arbete. 
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A: ”Sådana saker kan ju styra också, att det inte finns institutionsplatser till exempel, 
låsta institutionsplatser och det är ett stort problem”. 

  
F: ”En sak där det finns en begränsning är ju SIS-platser, alltså låsta platser för 
ungdomar. Det finns ju aldrig några”. 

 

Den begränsade tillgången på SIS-platser skapar frustration och påverkar intervjupersonerna i 

deras arbete vilket tydliggörs av två intervjupersoner i följande citat: 

 
C: ”Så de här hindren gör att man inte alltid kan fullfölja det man har bestämt eller 
man tycker man skulle behöva då”. 

 
F: ”Ja det påverkar mina möjligheter och det gör mig frustrerad ja”. 

 

Resurser i form av ekonomi har även det en inverkan på arbetet vid socialjourerna. När 

intervjupersonerna frågades om hur de upplevde att deras arbete påverkas av budget och 

beslut som tas i de olika stadsdelarna eller uppdragskommunerna så upplevs inte budget 

orsaka någon begränsning för arbetet.  

 
B: ”Man vet på ett ungefär var ribban ligger. Jag skulle inte vilja påstå att jag känner 
mig begränsad direkt nej”. 

 
D: ”Vi har ingen gräns, som jag vet, på ekonomi.” 

 

Däremot upplever vissa intervjupersoner att de i sitt arbete till viss del kan utsättas för 

påtryckningar om hur de ska arbeta och i deras val av insatser.  
 

B: ”Kommunernas budgetar och är dom dåliga… jag upplever inte att det påverkar 
oss så mycket. Dom försöker ju förstås. Dom försöker begränsa våra insatser då 
ibland men det här är ingen verksamhet som ska generera några inkomster utan det 
kostar ju att ha en jour. Dom försöker ju förstås när det är ont om pengar i 
kommunerna och försöker begränsa vår…” 

 

Det framkommer dock att intervjupersonerna tar stor hänsyn till ekonomi i sina bedömningar 

trots att de inte upplever sig begränsade.  

 
D: ”En oskriven lag att man förstås tar det billigaste, mest praktiska, funktionella 
skyddet”. 

 
E: ”Vi är kostnadsmedvetna”. 

 

Svensson et al (2008) menar att socialt arbete som utförs i den offentliga sektorn inte bara 

styrs av lagar och förordningar utan att de även på en lokal nivå påverkas av ekonomiska, 
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politiska och sociala faktorer. En insats som en socialsekreterare bedömer som lämpligast i ett 

ärende kan därmed enligt Svensson et al (2008) stoppas eller begränsas av kommunens 

ekonomi. Organisationens begränsade resurser kan enligt Lipsky (1980) leda till att 

ekonomiska prioriteringar får styra vilka insatser som blir relevant för klienten och på så vis 

även begränsa utbudet av dessa. Intervjupersonerna upplever inte att de begränsas av ekonomi 

i sitt arbete men intervjuperson B har dock upplevt att uppdragskommuner försökt påverka 

socialjourens val av insatser vilket denne kopplar till begränsningar i den aktuella kommunens 

ekonomi. Lipsky (1980) menar att gräsrotsbyråkraten i sin arbetssituation ofta upplever 

otillräckliga resurser för att möta sina arbetsuppgifter och att de även måste hantera 

verksamhetens mål som ofta är otydliga och motstridiga. Resultatet visar att 

intervjupersonerna trots att de inte anser sig bli påverkade av ekonomi ändå anpassar sig efter 

detta då de uppger att de är kostnadsmedvetna i sitt arbete och som intervjuperson B säger; 

”vet vart ribban ligger”. Denna anpassning till de ekonomiska ramarna skulle utifrån Lipskys 

resonemang kunna tänkas vara det som gör att de inte upplever sig begränsade i sitt arbete.  

 

Kontroll	  

På frågan om intervjupersonerna upplever att det sker någon kontroll av de beslut som tas vid 

socialjouren framkommer att de inte upplever någon större kontroll av sitt arbete.  

 
B: ”Nä inte enskilda beslut. Jo om det blir kontroverser… då gör dom det men inte 
annars”. 

 

De beslut som tas vidarebefordras till den ordinarie socialtjänsten eller till den ordinarie 

handläggaren där de menar att en viss uppföljning eller kontroll sker. Vid beslut i ärenden 

gällande LVU eller LVM menar intervjuperson D att en direkt granskning sker då 

socialjouren genomför det omedelbara ingripandet men att det är den ordinarie socialtjänsten 

som måste granska ärendet och besluta om fortsättningen. 

 
D: ”Vi skickar inte in papperna på till exempel ett LVU till länsrätten eller 
förvaltningsrätten utan det gör kommunen. Så på det sättet kan man ju säga att det 
granskas”. 

  
Ytterligare granskning av de beslut som tas sker enligt två intervjupersoner genom en 

kollegiegranskning där man gemensamt samlar in tidigare ärenden och i grupp diskuterar 

förbättringsmöjligheter och åtgången av ärendet. 

   Socialarbetaren har ett arbete som kräver att denne i relationen till klienterna måste göra 
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individuella tillämpningar av både regelverk och direktiv. Då många situationer som de möter 

i arbetet är för svåra för att kunna anpassas till formella regler kräver det enligt Johansson 

(1997) att socialarbetaren kan improvisera och använda sitt omdöme. Just detta omdöme som 

kan krävas är svårt att kontrollera i regelverk vilket leder till att socialarbetaren får ett visst 

utrymme för att konstruera egna lösningar på problem som kan uppstå. Då organisationen 

delegerar ett visst handlingsutrymme till socialarbetaren för att denne ska kunna utföra sitt 

arbete minskar även organisationens möjlighet till att kontrollera hur socialarbetarens 

prestationer och hur denne utför sitt arbete (Johansson, 1997). Intervjupersonerna upplever 

inte någon större kontroll av deras beslut eller arbete förutom den granskning som sker 

naturligt då ordinarie socialtjänsten går igenom ärendet för att besluta om att fortsätta med 

exempelvis en placering eller dylikt gjord på beredskap av socialjouren. Just denna frihet som 

gräsrotsbyråkraten har i sitt arbete uppstår enligt Johansson (1997) i svårigheterna att 

kontrollera hur deras arbete utförs. Lipsky (1980) menar att de mål verksamheten har ofta är 

otydliga och motstridiga vilket även gör det svårt att mäta hur de uppfylls vilket förtydligas 

genom intervjuperson B som menar att beslut endast granskas om det uppstår kontroverser. 

Socialsekreterarna har en stor frihet i sitt arbete och utsätts inte för någon större kontroll så 

länge deras beslut inte sticker ut och skapar uppståndelse. Vilket tyder på att de har ett 

handlingsutrymme som inte kontrolleras så länge som det sker inom vissa ramar. 

 

Yrkesroll	  	  

Förutsägbarhet	  

Tillgången till journalsystem och klientjournaler är varierande bland intervjupersonerna. Det 

som framkommer i intervjuerna är att intervjupersonerna oftast inte vet mycket om klienterna 

i förväg och därmed måste arbeta i utifrån det lilla de vet och kan få fram genom samtalet 

med klienten. Svensson et al (2008) menar att socialarbetaren ofta möter behov och händelser 

som denne inte kan förutse varpå det då är viktigt att denne har ett utrymme för att agera på 

egen hand. Vissa intervjupersoner saknar helt tillgång till journaler medan andra har tillgång 

till journaler för delar av sitt upptagningsområde och ytterligare några har tillgång till 

journaler för hela upptagningsområdet. Detta visar på att intervjupersonerna har en hög grad 

av oförutsägbarhet i sitt arbete. En intervjuperson som inte har tillgång till journaler i sitt 

arbete uttrycker sig på följande sätt:  

 
C: ”Eftersom vi jobbar här och nu så får vi fatta besluten här och nu. Sen måste vi 
motivera dom i jourrapporten, i våran skrivelse, varför vi har tänkt som vi har tänkt, 
varför vi inte har gjort nånting eller varför vi har agerat”. 
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En av intervjupersonerna med tillgång till journalsystem utrycker dock att tillgången till 

journaler inte är en förutsättning för att denne ska kunna genomföra sitt arbete.  

 
E: ”Även om det är en tvingande situation, en LVU situation eller så där, så skulle det 
kunna gå att jobba utanför, utan journalanteckningar. Nio gånger av tio. Det är jag 
övertygad om”. 

 
 
Samarbete/	  Kollegialt	  stöd	  

Av intervjuerna förefaller kollegorna och samarbetet som viktigt i jourarbetet. Flera 

intervjupersoner utrycker att man på arbetsplatsen gör bedömningar tillsammans eller 

rådfrågar och diskuterar med en kollega om bedömningen i ett ärende. Enligt Svensson et al 

(2008) kan traditioner på arbetsplatsen påverka handlingsutrymmet och leda till att 

socialsekreterare inom samma organisation får ett liknande sätt att använda sitt 

handlingsutrymme. Utformningen av arbetsplatsens lokaler ses av intervjupersonerna som en 

stor anledning och möjlighet till snabb konsultation med kollegor vilket tydliggörs genom 

följande utsagor: 
 

E: ”Då har alla ett ansvar i rummet. Det är ju det det här bygger på. Att man tar sitt 
ansvar för rummet. Jag sitter inte här ensam utan jag måste vara flexibel och lyssna 
och vi hör ju varandras samtal. Vi sitter ju i samma rum. (…) och det är en fantastisk 
trygghet”. 

Professionalisering kan enligt Stranz (2007) leda till att arbetsgruppen enas om en gemensam 

kunskap, normer och värderingar vilket på så sätt skulle kunna innebära att ett större 

professionellt handlingsutrymme resulterar i en ökad samstämmighet i hur arbetsgruppen 

agerar. En intervjuperson menar att just arbetsgruppens överläggningar resulterar i att man på 

arbetsplatsen får en hög samstämmighet i bedömningar. Detta tyder på att intervjupersonerna 

ofta inte utnyttjar det individuella handlingsutrymme de har till förfogande utan istället först 

försöker få medhåll från kollegor eller arbetsgruppen. Detta kan i sin tur tänkas leda till en 

högre samstämmighet men även en minskad rättsosäkerhet då risken minskar för att beslut 

baseras endast på den enskilde socialarbetarens godtycke. 

 
A: ”Just att vi har det här samrådet som gör (…) att man hamnar ganska nära 
varandra ändå liksom”. 
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Ojämn	  relation	  

Intervjupersonerna beskriver att relationen mellan klient och socialsekreterare består av olika 

roller där klienten ofta hamnar i underläge. En intervjuperson beskriver hur denne ibland i 

samtal med klienter har en tanke om hur denne vill att samtalet ska sluta och då genom 

kunskaper och erfarenheter har möjlighet att styra samtalet åt detta håll. Detta kan jämföras 

med den ojämna relation som Johansson (1997) menar finns mellan socialarbetaren och 

klienten vilket beror på att socialarbetaren är mer insatt än klienten i de regelverk som styr 

organisationen och dess möjligheter att hjälpa, men även att socialarbetaren har makten och 

möjligheten att bevilja eller neka klienten bistånd efter en bedömning, vilket framgår av 

intervjupersonens berättelse. Vidare menar Johansson (1980) att socialarbetaren ofta har en 

stor erfarenhet av klientmöten vilket kan få det att upplevas som rutinartat och att klienten då 

endast blir en i mängden för socialarbetaren. En annan intervjuperson beskriver hur den 

ojämna relationen kan yttra sig i ett ärende där man arbetar för ett samtycke från föräldrarna 

till en frivilligplacering av deras barn: 

 
C: Ta ungarna för i helvete kärringjävel! Jag vet inte om jag tycker att det är ett 
trovärdigt samtycke. Därför att dom är i underläge också. Så dom kan inte säga så 
mycket annat. 

Detta tolkningsföreträde som intervjuperson C exemplifierar menar Svensson et al (2008) är 

det som skapar en asymmetrisk relation mellan socialarbetare och klient då det är 

socialarbetaren som har makten att tolka och agera utifrån sin tolkning av regelverket och 

situationen. En annan intervjuperson beskriver det som problematiskt med hur vissa klienter 

inte förstår att de är i kontakt med en myndighet och att klienterna därmed eftersträvar en 

jämlikhet i relationen och anser sig kunna kräva hjälp. De beskrivs inte förstå sin position i 

relation till myndigheten. 

 
A: ”De förhåller sig liksom inte till makten på rätt sätt”. 
 

Byråkratiidealet bygger enligt Svensson et al (2008) på förutsägbarhet och på traditioner med 

riktlinjer och regler för hur arbetet ska utföras där hjälparen och den hjälpsökande i sådana 

organisationer får tydligt avgränsade roller. Här framgår av intervjuperson A att det kan 

upplevas som problematiskt när en klient inte accepterar de förutbestämda rollerna och 

försöker skapa en mer jämlik relation till socialarbetaren. 

   Att möten ofta sker mellan socialarbetare och klient i socialjourens lokaler får enligt en 

intervjuperson viss betydelse för mötet vilket även bekräftas av Johansson (1997) som menar 
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att organisationens lokaler är socialarbetarens trygga mark som kan förstärka den redan 

ojämna relationen. 

 
B: ”Här är det ju lite mer vår hemmiljö (…) Är nog så att man kanske styr och ställer 
lite mer här”. 

 
 
Empati	  

Flera intervjupersoner upplever att det förekommer att ett tycke för en viss klient kan uppstå 

hos dem själva eller i arbetsgruppen vilket i sin tur kan komma att påverka deras 

bedömningar.  

 
A: ”Det är en kvinna här som har ett missbruk, blandmissbruk och lite trasiga kläder 
och så här. Hon är alltid… Hon är liksom… Av nån anledning så får hon ofta hjälp 
här. Folk verkar tycka om henne”. 

 

Samma intervjuperson försöker även ge en förklaring till varför det blir så för just den här 

klienten. 

 
A: ”Hon är ju som en liten flicka liksom… som ett litet värnlöst barn, på nått sätt… att 
det är nånting, nånting i det”. 

 

En annan intervjuperson uppger att denne vid ett tillfälle skjutsade en klient till ett boende 

vilket i vanliga fall kan ske i mån av tid men att det denna gång delvis var för att 

intervjupersonen kände för klienten. 

 
F: ”Det kan vi göra om vi har tid och utrymme. Vi har ju en bil men då var jag 
intresserad av att se hur X [stödboendet] såg ut också. Därför så skjutsade jag honom 
då, men jag menar hade det varit… det var för att jag kände för honom också. Jag 
pratade rätt länge med honom så visst påverkar det”. 

 

En förutsättning som krävs för att klienten ska kunna få hjälp av organisationen är enligt 

Johansson (1997) att det skapas en relation mellan den sökande och organisationen. 

Gräsrotsbyråkraten kan sedan i relationen till klienten ha ett utrymme för egna tolkningar och 

bedömningar samt använda detta handlingsutrymme för att få regelverk och pågående ärende 

att passa ihop. Om klienten dessutom lyckas skapa medkänsla hos socialarbetaren kan det 

enligt Johansson (1997) leda till en större möjlighet att denne får sin ansökan beviljad vilket 

förtydligas genom intervjupersonernas utsagor. 
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Kompetens	  

Erfarenhet	  

Flera intervjupersoner beskriver sig själva och sina kollegor som erfarna inom socialtjänsten.  
 

A: ”Vi har ju lång erfarenhet de flesta som jobbar här och det betyder ju också att, det 
påverkar ju också att jag har jobbat länge inom socialtjänsten”. 

 

I Nordlanders (2006) avhandling framkommer just den egna yrkeserfarenheten och 

kollegornas erfarenheter som två av de viktigaste källorna till kunskap tillsammans med lagar 

och förordningar, utbildning, klientbild, litteratur och andra professioner. Även i denna 

studies intervjuer framstår just erfarenhet som en viktig kunskapskälla i arbetet, vilket 

tydliggörs i följande uttalanden: 

 
A: ”Kunskap är ju makt men ju mer erfarenheter och kunskap man har desto större 
möjligheter har man ju också att fatta beslut (…) Man har ju mera argument och så”. 

 
C: ”Ingenting som man kan följa en checklista såhär. Vid de här situationerna gör du 
det. Det går inte utan du måste hela tiden använda din erfarenhet, kompetens och 
bolla med dina kollegor”. 

 
F: ”Det är ju det. Det är väl nästan bara det man använder tänker jag, faktiskt och 
lagar och kunskaper”. 
 
 

Gemensam	  kunskap	  

Den stora erfarenheten bland kollegor vid socialjouren beskrivs även som en trygghet då man 

kan använda sig av varandras erfarenheter och kunskaper när ett ärende är svårt att hantera. 

En intervjuperson menar att det på arbetsplatsen finns en väldigt stor kunskap inom ett visst 

område där denne själv upplever sig mindre erfaren och uttrycker: 

 
B: ”Här kan jag lugnt luta mig mot mina kollegor liksom…” 

 

Vidare upplever flera intervjupersoner att det i arbetsgruppen formas en gemensam kunskap 

utifrån allas olika erfarenheter vilket Stranz (2007) menar kan ske då ett stort 

handlingsutrymme kan leda till en samstämmighet i arbetsgruppens agerande. Flera 

intervjupersoner upplever att det kan uppstå diskussioner men att kollegerna ofta har just en 

hög samstämmighet och ett gemensamt sätt att se på saker och ting. En intervjuperson 

framhäver dock vikten av att vara sig själv i sin yrkesroll: 
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E: ”Jag måste vara mig själv i mitt sätt att vara och agera. Men vi har en ganska stor 
samstämmighet i vårt arbete det tycker jag”. 

 
 
Rutiner,	  teorier	  och	  metod	  

Av intervjuerna framgår att ingen intervjuperson upplever att deras arbete utgår från någon 

specifik teori, uttalad metod eller specifikt arbetssätt. En intervjuperson upplever dock att det 

finns vissa rutiner kring ärendehandläggningen vid arbetsplatsen som denne menar ger en viss 

trygghet. Dock menar samma intervjuperson att ärenden och handläggningen av dessa först 

och främst brukar diskuteras i arbetsgruppen. Intervjuperson D tydliggör sin syn på rutiner i 

arbetet på följande sätt: 

 
D: ”Egentligen är det bara dom rutinerna man kan ha. Ta emot ärenden och 
dokument. Skriva ner det vi vet, göra en bedömning, ta ett beslut och faxa iväg 
rapporten”. 

 

På frågan om man använder sig av evidensbaserade metoder i arbetet menar intervjuperson C 

att detta inte är möjligt då man saknar möjlighet att planera sitt arbete. Vidare framhåller 

intervjupersonen att det skulle vara problematiskt att förhålla sig till evidensbaserade metoder 

då arbetet sker akut och inte har för avsikt att vara behandlande. 

 
C: ”Det spelar ingen roll om dom säger att det är dåligt för ungdomar att bli 
placerade på SIS tillsammans med andra. Det är nedbrytande. Who cares? Jag menar 
vi måste ju se till att ungen stoppas i sitt kriminella beteende sen är det socialtjänsten 
som får hitta bra behandlingsmetoder. Vi är inte behandlare!” 

 

Intervjuperson E menar att det i jourarbetet inte fungerar att arbeta manualstyrt även om 

denne kan se vissa fördelar med detta. Vidare poängterar intervjupersonen vikten av att kunna 

känna efter i stunden och vara kreativ. Denna kreativitet upplevs då kräva en frihet från 

manualer vilket intervjupersonen förtydligar på följande sätt: 

 
E: ”Om jag skulle gå efter en manual liksom hela tiden så skulle det… ja… På det 
sättet kan jag inte se det här som evidensbaserat… alltså utifrån någon 
evidensbaserad manual. Att vi skulle köra igång nån KBT eller (…) en sån metod. 
Aldrig. Alltså lösningsfokuserat just och hålla sig till det. Det skulle vara katastrof. 
Här gäller det att använda hela paletten och det kan vara KBT som strategi eller 
lösningsfokuserat eller…” 

 

Bergmark och Lundström (2006) menar att EBP får hård kritik för att vara orealistiskt och att 

det inte används i praktiken vilket tydliggörs genom föregående utsagor. Intervjupersonerna C 

och E påvisar genom sina utsagor ett motstånd mot evidensbaserade metoder och en strävan 
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efter ett vidhållande av det egna handlingsutrymmet som kan tänkas bli begränsat vid 

användandet av manualer eller evidensbaserat arbete.  

   Många situationer som socialarbetare stöter på i arbetet är enligt Johansson (1997) för 

komplicerade för att kunna anpassas till formella regler och kräver därmed att denne har 

förmågan att improvisera och istället använda sig av sitt omdöme. Detta vidrör intervjuperson 

E i sitt resonemang och menar att det inte går att endast hålla sig till ett arbetssätt eller en teori 

i jourarbetet. Resultatet från Nordlander (2006) visar på att det finns flera faktorer som styr 

socialsekreterare i deras val av kunskap och visar även indikationer på att socialsekreterare 

ofta upplever sig låsta till vedertagen kunskap och vedertagna lösningar för att inte få kritik 

vid granskning av sitt arbete. Vid intervjutillfällena framgår inget som indikerar att valet av 

kunskap vid socialjourerna skulle vara begränsat till endast vedertagna teorier eller metoder 

utan mer en svårighet att hålla sig till en teori eller metod samtidigt som möjligheten att 

planera det akuta arbetet inte finns vilket upplevs minska möjligheterna att följa en manual 

eller metod strikt. 

 

Reflektion/handledning	  

Av intervjuerna framkommer att socialsekreterarna har goda möjligheter till reflektion och 

handledning. Samtliga har regelbunden handledning men en övervägande del av 

intervjupersonerna upplever att det dagliga reflekterandet med kollegor under arbetspassen är 

ännu viktigare. En intervjuperson lyfter fram att handledning inte är en garanti för reflektion 

medan en annan intervjuperson inte upplever att det finns utrymme för reflektion under 

arbetstid utan att detta mestadels sker i handledning. 

 

Mötet	  med	  klienten	  

Kategorisering/specialisering	  

En intervjuperson beskriver att jouren arbetar utifrån LVU, SoL och LVM men inte LPT eller 

biståndsbedömning enligt LSS. En annan intervjuperson menar att det inte tillhör 

socialjourens uppdrag att handskas med renodlade psykärenden. Dock uppger samma 

intervjuperson att det råder skilda meningar om psykärenden vid dennes arbetsplats då 

kollegor utrycker att det är kommunen som är ytterst ansvarig och att det därmed hamnar på 

socialjourens bord under jourtid. Hur specialiserad en enhet är har enligt Stranz (2007) 

betydelse för klienterna genom att socialsekreterare i organisationer med en större grad av 

specialisering tenderar att var mer generösa i sina bistånd och även mer benägna att bifalla 
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ansökningar än de som arbetar inom en hierarkiskt uppbyggd organisation. 

   Ytterligare en intervjuperson beskriver hur klienten kan konstrueras och kategoriseras inom 

socialtjänsten: 

 
E: ”Jag kommer ihåg alltså det kommer folk här… förr var det så. Jag tillhör enheten 
för hemlösa. Och då tycker jag då har man tappat hela sin iden… (…) Då undrar jag 
vad socialtjänsten har gjort. När man lyckas få en person att säga att jag tillhör 
enheten för hemlösa, när man kommer till socialjouren. Det är klart att det är en 
beskrivning av som det var men… nä.. nä …jag reagerar på det. Så jag brukar oftast 
säga det att jag hoppas verkligen att det inte är så det är i alla fall. Vem är du och vad 
heter du? Vi börjar där och sen…” 

 

För att kunna hanteras av gräsrotsbyråkraten måste den sökande konstrueras om så att denne 

passar in i organisationens specialisering och på så vis bli en klient. Denna kategorisering 

menar Johansson (1997:51) tillsammans med för arbetsplatsen vedertagna handlingsrutiner 

kommer påverka gräsrotsbyråkratens uppfattning av den sökande. En sådan administrativ 

kategorisering av den sökande kvarstår enlig Johannson (1997:52) under hela relationen och 

påverkar och hämmar samspelet mellan de båda. Lipsky (1980:59) menar att människor 

kommer i kontakt med gräsrotsbyråkratier som egna individer med att de i kontakt med dessa 

organisationer omvandlas till klienter och placeras i kategorier samt behandlar sig själva och 

behandlas av organisationen som standardiserade enheter vilket även framgår av de 

upplevelser intervjuperson E har. Det som Lipsky (1980) menar är viktigt att se i denna 

process är hur man lär människor att se på sig själva som om de vore kategoriserade enheter.   

Johansson (1997:61) menar dock att en fortlöpande kontakt mellan klient och gräsrotsbyråkrat 

kan få en motverkande effekt på klientkategoriseringen och gör att klienten mer och mer 

återgår till att bli en person då denne av gräsrotsbyråkraten upplevs som en unik individ skild 

från mängden. Intervjuperson E berättar om möten med klienter som sett sig själva som en 

standardiserad enhet inom socialtjänsten och hur denne försökt återpersonifiera klienten och 

skapa ett förutsättningslöst möte.  

 

Tid	  

Övervägande delen av intervjupersonerna beskrev hur mycket de ibland har att göra och hur 

svårt det då kan vara att få tiden att räcka till. Lipsky (1980) menar att varje enskilt ärende 

kräver mycket tid och att en hög belastning kan göra att det är svårt att ge varje enskilt ärende 

tillräckligt med tid. Just denna tidsaspekt menar Johansson (1997) är viktig att diskutera då 

typ av ärende såväl som antal ärenden formar arbetet samtidigt som verksamheter med direkt 



 

  48 

handläggning är känsliga för tidsaspekten då dessa drabbas hårt av stora förändringar i 

resurstillgång och personalstyrka eftersom de saknar möjlighet att prioritera och stapla 

ärenden på hög. Den stundtals höga arbetsbelastningen tydliggörs av följande 

intervjupersoner:  

 
F: ”Ibland måste jag säga att det är jäkligt stressigt. Ibland så är det bara bom bom 
bom bom hela tiden att man inte riktigt har möjlighet”. 

 
A: ”Man kan ju inte lägga ner hur mycket jävla tid som helst akut liksom, när man har 
massa olika andra ärenden också”. 

 
Av dessa utsagor framstår det som att tidsbristen kan komma att påverka bedömningen i ett 

ärende då flera ärenden står på tur.  

 
Krav	  

Vid samtliga intervjutillfällen frågades intervjupersonerna om de upplever att klientens egna 

försök att klara upp sin situation eller avsaknaden av detsamma kan påverka hur de skulle 

bedöma i ett ärende. Det framgår att en klient som kan visa att denne på egen hand försökt 

ordna upp sin situation har större chans att bli beviljad hjälp än en person som inte ansträngt 

sig alls. En intervjuperson förtydligar att socialjouren har rätt att avslå en klients ansökan om 

denne inte uppfyller kriterierna. Intervjuperson B exemplifierar detta på följande sätt: 

 
B: ”Ser man att den här personen har gjort, försökt leva upp till dom kriterierna som 
gäller för att man ska vara berättigad till ekonomiskt bistånd. Ja det är klart då är det 
också mycket lättare att bevilja för att då har den personen, kan inte göra så mycket 
mer va”. 

 

Intervjuperson A uppger sig kunna se ett mönster för att människor bemöts med olika krav. 

Exempelvis menar A att en person som befinner sig i ett långtgående missbruk och som även 

saknar boende ofta blir beviljade bistånd medan en person som kanske inte har ett missbruk 

men inte varit hos arbetsförmedlingen och inte skött kontakten med sin socialsekreterare kan 

möta en tuffare bedömning. Detta tror intervjupersonen kan bero på att man upplever att den 

icke missbrukande personen har en större kapacitet att komma tillrätta med sin problematik än 

den missbrukande. Johansson (1997) menar att socialarbetaren i sitt arbete måste göra 

individuella tillämpningar av både regelverk och direktiv i relationen till klienten vilket även 

framkommer i intervjuerna. Vidare visar Stranz (2007) resultat på att vissa klienter kan få 

möta tufft motstånd när de inte anses ha gjort tillräckligt på egen hand för att komma tillrätta 



 

  49 

med sin situation vilket bekräftas av följande två intervjupersoner som svarar på om de tror att 

de blir påverkade av nivån på klientens egna ansträngningar i sin bedömning: 

 
C: ”Det är klart att man kan bli. Kom du på att du är hemlös klockan tio på kvällen? 
Det är ju inte en helt ovanlig kommentar som man säger spydigt ibland. Man är ju 
inte alltid så snäll om man säger så. För man blir ju rätt ofta använd tycker jag därför 
att folk inte tar ansvar för sig själva”. 

 
F: ”Folk får ju för faan ta lite ansvar själva för vad dom gör. Att hålla på och dalta 
det gillar inte jag”. 

 

Intervjuperson D ser ett problem med att bli provocerad av de sökandes brist på egenansvar 

och uppger att det kan leda till att det blir väldigt rättsosäkert vilket överensstämmer med 

Bybergs (2002) resonemang om att handlingsutrymmet när det resulterar i självständiga 

bedömningar ger en ökad risk till subjektivitet i bedömningen, minskad likabehandling och 

därmed en ökad rättsosäkerhet för klienterna. 

 
 
Förhandsinformation	  

Samtliga intervjupersoner beskriver att uppdragskommunerna eller stadsdelarna kan skicka 

information om klienter i förväg till socialjourerna. Detta benämns i intervjuerna som 

förkännedom eller avisering och beskrivs ha flera olika uppgifter. En intervjuperson beskriver 

att ordinarie socialtjänst ibland meddelar jouren om avslag som har gjorts och grunden till 

dessa för att personen i fråga inte ska beviljas bistånd vid kontakt med jouren. Detta uppges 

kunna bero på att personen inte vill medverka till en utredning eller aldrig kommer på 

avtalade besök hos socialsekreteraren. En annan intervjuperson upplever att denna 

information många gånger består av restriktioner där det kan stå hur uppdragskommunen vill 

att socialjouren ska agera om ett visst ärende blir aktuellt. Detta menar intervjupersonen kan 

bero på att socialjouren anses ha varit för generös mot vissa klienter. En alternativ bild som 

framkommer i intervjuerna är att det kan ha ett informativt syfte och vara ett bra stöd för 

socialjouren. Det uppges kunna vara information om ett pågående ärende som är i ett särskilt 

känsligt läge och som man vill att jouren ska ha information kring om det skulle hamna där på 

jourtid. 

   Intervjuperson E upplever att det inte bara finns fördelar med denna förhandsinformation, 

vilket utrycks på följande sätt: 

 
E: ”Jag tror att ibland kan det vara både och.  Jag tror att (…) det kan påverka mötet. 
Det tror jag. Man är inte ren när man har läst journalanteckningarna”. 
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Johansson (1997) menar att organisationen har möjlighet att styra gräsrotsbyråkraten med 

hjälp av att erbjuda förenklade modeller av den komplexa situationen kring beslutsfattandet 

vilket den förhandsinformation som uppdragskommunerna/stadsdelarna stundtals ger 

socialjouren skulle kunna ses som. Dessa innehåller enligt en intervjuperson ofta restriktioner 

i avsikt att begränsa jourens möjligheter att bevilja klienten bistånd. Dock framstår inte alltid 

denna information som begränsande utan även informativ och stödjande i arbetet enligt en 

annan intervjuperson. Informationen verkar dock påverka arbetet vid socialjouren sett till det 

intervjuperson E säger om att man i mötet med klienten, som föregåtts av 

förhandsinformation, inte går in helt förutsättningslöst. 

 
 
Handlingsutrymme	  

Definition	  

Intervjupersonerna blev alla ombedda att ge sin egen beskrivning och definition av begreppet 

handlingsutrymme. Av detta framgår att handlingsutrymme är en individuell upplevelse som 

skiljer sig från person till person. Intervjuperson D uppger att handlingsutrymme är ett 

tankesätt. Att det är en inställning att ha ett handlingsutrymme och att det innebär att man kan 

göra lite extra i situationen. Intervjuperson F upplever det som möjligheten att välja insats 

efter klientens behov istället för att se till vad som är billigast. Intervjuperson C definierar det 

som en frihet att använda de redskap som finns till förfogande för att lösa den akuta 

situationen medan intervjuperson E upplever det som utrymmet för egna reflektioner och 

bedömningar. 

 
B: ”Ja handlingsutrymme, vad har du för möjligheter helt enkelt och använda dina 
kunskaper och din erfarenhet för bästa möjliga insats för klienten”. 

 
A: ”Handlingsutrymme det är väl (…) utrymmet för att fatta självständiga 
professionella beslut på nått sätt”. 

 
Svensson et al (2008) menar att handlingsutrymme symboliserar en möjlighet att utifrån 

organisationens ramar välja ett sätt att agera vilket kräver en kompetens för att kunna bedöma 

rimligheten i de olika valen samtidigt som det med just denna kompetens finns en möjlighet 

att påverka det utrymme som organisationen ger. Johansson (1997) menar att det inte bara 

innebär ett utrymme för att agera inom utan även möjligheten att fatta egna beslut, bestämma 

utförandet av insatser och omdefiniera klienters problem såväl som att fatta beslut som 

påverkar vilken service klienterna i slutändan erhåller. Hur handlingsutrymmet används 

påverkas enligt Svensson et al (2008) av socialarbetarens egna värderingar och personlighet 
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vilket även kan tänkas vara anledningen till den individuella upplevelsen av 

handlingsutrymme som framkommer i intervjuerna. Två av intervjupersonerna beskriver 

närmare vikten av att ha ett handlingsutrymme i arbetet vid en socialjour: 

 
B: ”Annars kan du ju inte jobba med det. Då kan du inte göra det jobb som man 
förväntar sig av dig. Eller som klienterna förväntar sig … så det är ju A och O att det 
finns ett handlingsutrymme. Sen hur stort det är… det är väl en sak”. 

 
E: ”Det är viktigt att vi har ett stort handlingsutrymme, för att det är liksom akut 
krisarbete, för att det ska bli någon kvalitet i det så kräver det någon form av kreativ 
frihet”.  

Stranz (2007) menar att ett visst utrymme för handling krävs för att socialsekreterarnas 

kompetens ska kunna tas tillvara i arbetet vilket intervjuperson E är inne på när denne menar 

att det i det akuta krisarbetet behövs en kreativ frihet för att möta situationen. Även Svensson 

et al (2008) ser det som nödvändigt med utrymme för socialarbetaren att på egen hand agera 

då de ständigt möter oförutsägbara situationer. Morén (2001) menar att 

socionomprofessionens moraliska uppdrag från samhället, som består av att hjälpa de mest 

utsatta människorna, kräver av dem att ifrågasätta och vara kritisk till regelverk och inte låta 

sig styras av dessa. Intervjuperson B menar att det finns yttre förväntningar såväl som 

förväntningar från klienten på hur socialarbetaren ska utföra sitt arbete och att det utan ett 

handlingsutrymme inte skulle gå att leva upp till dessa förväntningar.  

 
 
Nödprövning	  

Av intervjuerna framkommer att en klient som tidigare under dagen har fått avslag på en 

ansökan hos den ordinarie socialtjänsten kan få samma ansökan beviljad på jourtid under 

förutsättning att det framkommit nya omständigheter. Detta benämner flera intervjupersoner 

som nödprövning. Det innebär att socialsekreterarna på socialjouren kan göra en egen 

bedömning av situationen utifrån nya omständigheter vilket överensstämmer med Johanssons 

(1997) resonemang om att socialarbetares handlingsfrihet även innebär möjligheten att 

ifrågasätta och omdefiniera klinternas problem. Exempel på omständigheter som kan vara 

skäl till en ny bedömning beskrivs i intervjuerna som temperatur och tid på dygnet. Dock 

klargör intervjuperson B att detta förutsätter nya omständigheter annars avslås ansökan även 

av socialjouren. 

 
B: ”Vi kan göra nödprövningar. Alltså från det att dom har lämnat ordinarie 
socialtjänst vid fyra-fem snåret, kanske vid sju-åtta snåret, då kanske situationen har 
förändrats och då kan vi göra en annan bedömning. Har den inte gjort det, sen de har 
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varit där och det vi läser om, den situationen fast står, då avslår vi också”. 
 
Intervjuperson C och D förtydligar hur omständigheterna kan leda till en nödprövning: 

 
C: ”Där vi kan se att det är nöd. (…) det är lätt att avslå kl.10 på morgonen på 
socialbyrån men det är inte så lätt kl.22 när det är tjugo grader kallt ute”. 

 
D: Då beviljar vi och dom har inte beviljat på dan på samma person men då låg han 
inte i snödrivan och då ringde inte allmänheten och då var det inte minus tjugo (…) så 
på det sättet är det ju en ny situation. 

 
 
Beslut	  

Beslutsfattandet skiljer sig mellan de olika intervjupersonernas upplevelser. Samtliga 

beskriver att besluten tas gemensamt i arbetsgruppen. Större delen av intervjupersonerna 

uppger att de inte har en chef i tjänst som de behöver konsultera med eller som kan styra och 

bestämma vilka beslut som ska tas. En intervjuperson berättar att det finns en socialinspektör i 

tjänst under dennes arbetspass och att inspektören har högre delegation än övriga vilket 

därmed innebär att de behöver dennes mandat för vissa beslut. Däremot så upplever inte 

intervjupersonen sig begränsad utan uppger att man lika gärna kan diskutera beslut med en 

kollega men att det i slutändan är socialinspektören som är ytterst ansvarig under arbetspasset. 

När det gäller att ta kontakt med socialnämndens ordförande angående beslut enligt LVU och 

LVM uppges det av en intervjuperson vara socialinspektören som ska ta den kontakten medan 

större delen av intervjupersonerna själva tar den kontakten när det behövs. Trots att 

intervjupersonerna upplever en stor frihet i beslutsprocessen beskrivs i intervjuerna hur man 

till stor del diskuterar i arbetsgruppen och tar många beslut tillsammans framför att utnyttja 

möjligheten till egna beslut. Detta skulle med utgångspunkt i Stranz (2007) resonemang 

kunna bero på att ett stort professionellt utrymme kan resultera i gemensamma kunskaper och 

värderingar samt till följd av det en hög samstämmighet. 

 
Professionell	  frihet	  

Flera intervjupersoner berättar att de upplever en frihet i sitt arbete. Detta tar sig utryck på 

olika sätt. En intervjuperson beskriver att det oftast finns möjligheter och resurser för att 

utföra sitt arbete men ibland upplever denne ändå en önskan om ett större handlingsutrymme. 

Intervjuperson A beskriver upplevelsen av en professionell frihet i arbetet utan detaljstyrning 

på följande sätt: 

 
A: ”Det är detaljstyrt på det sättet att man måste vara på plats 16.00. (…) Det är inte 
detaljstyrt från byråkrater om man säger så. Det är ingen chef eller nånting som 
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detaljstyr (…) på det sättet är det ju en stor professionell frihet”. 
 

Johansson (1997) menar att socialarbetarens möjligheter och begränsningar påverkas av om 

organisationen är detaljreglerad eller ramstyrd och om den har en strikt eller flexibel 

tillämpning. Av intervjuerna framstår inte intervjupersonerna som detaljstyrda utan snarare 

tvärtom vilket även intervjuperson A tydliggör. Vidare verkar intervjupersonerna omges av en 

flexibel ramstyrning om man ser till de två intervjupersoner som förklarar att de trots ramar 

och begränsningar inte känner sig begränsade i arbetet. 

 
E: ”Ramarna stänger inte in mig för dom är givna och jag accepterar dom. SoL som 
är lagtexten för det mesta (…) ger ju utrymme för att göra både det ena och det 
andra”. 

 
F: ”Begränsningar finns ju men jag tänker väl inte utanför dom då kanske”. 

 
Precis som kring resurstillgången framstår det som att intervjupersonerna anpassar sitt 

agerande efter de uppsatta ramarna och därmed inte upplever en begränsning i arbetet. 

 
Ett	  val	  

Flera intervjupersoner beskriver handlingsutrymme som att det består utav ett val. En 

intervjuperson menar att handlingsutrymmet ger en stor möjlighet till att göra lite mer än vad 

man egentligen behöver samtidigt som valet likagärna skulle kunna vara att inte göra detta. 

Intervjupersonen framhäver att man kan välja att ha ett handlingsutrymme. Intervjupersonen 

ger som exempel en klient som fick stöd och hjälp trots att denne egentligen inte bodde inom 

jourens upptagningsområde och därmed egentligen skulle vända sig till en annan socialjour. 

 
D: ”Och det har man jättestort utrymme men man kan också välja att säga… nä 
tyvärr du hör till XXX socialjour, ta tåget åk dit. Det är ju rätt. Jag har ju rätt att göra 
så. Jag gör inget fel i mitt jobb. Tvärtom, men man kan välja olika här i jobbet”.  

 
Svensson et al (2008) menar att handlingsutrymmet inte är neutralt utan kräver ett aktivt 

ställningstagande och att handlingsutrymme ger en möjlighet att utifrån organisationens ramar 

välja sätt att agera vilket intervjupersonen utrycker i föregående citat.  

   En annan intervjuperson beskriver en lojalitetskonflikt som kan uppstå mellan klientens 

intressen och organisationens. 

 
E: ”Det kan jag tycka är oerhört svårt ibland alltså. Jag känner att jag ibland 
prioriterar att se mig själv i spegeln först och främst. Eller ska jag vara lojal mot 
stadsdelens görande så att säga? Som jag ibland kan tycka är absolut fel. (…) Och 
ibland så, för ren överlevnads skull så gör jag något annat…” 
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Intervjupersonen förtydligar att så länge denne håller sig inom lagstiftningen går det att 

bedöma situationen som tillräckligt akut för att bevilja klienten men med vetskapen om att 

detta inte gör någon skillnad för morgondagen. Lindgren (1999) menar att yrken inom den 

offentliga förvaltningen tenderar att ha ett dubbelt uppdrag där den anställde ska företräda 

både den hjälpsökande och samhällets intresse vilket intervjuperson E ger utryck för. 

Kullberg (1994) menar att dilemman kan uppstå när socialsekreteraren både ska värna om den 

hjälpsökandes integritet och samtidigt kontrollera dennes förutsättningar samtidigt som 

Lipsky (1980) menar att det finns en myt om att klientens behov alltid sätts främst. 

Intervjuperson E menar att denne emellanåt måste sätta klientens behov före organisationens 

mål för att orka med. Detta överensstämmer med det resonemang Svensson et al (2008) för 

om att socialsekreterare till viss del har möjlighet att välja om denne ska sätta klientens 

intresse före organisationens eller prioritera organisationens intresse främst och visar på att 

man till viss del kan välja att ha ett handlingsutrymme eller ej i arbetet. 
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Diskussion	  

Kapitlets	  disposition	  

I detta avsnitt redovisas och diskuteras de viktigaste resultaten som framkommit utifrån 

uppsatsens forskningsfrågor och syfte. En reflektion över forskningsprocessen förs och 

avslutningsvis presenteras förslag på vidare forskning inom ämnesområdet. 

	  

Uppsatsens	  viktigaste	  resultat	  

Resultatet av denna studie visar att handlingsutrymme är en individuell upplevelse som skiljer 

sig från person till person där handlingsutrymme definieras av intervjupersonerna på olika 

sätt. Trots att intervjupersonerna upplever en stor frihet i beslutsprocessen så beskrivs i 

intervjuerna hur man i hög utsträckning diskuterar och tar beslut tillsammans vid socialjouren 

framför möjligheten att fatta egna beslut. 

   Det akuta sociala arbetet framstår i resultatet som oförutsägbart och svårt att utföra utifrån 

fasta rutiner, metoder, manualer eller teoretiska modeller vilket ger socialsekreterarna stora 

möjligheter att på egen hand styra sitt arbete. 

   Resultatet visar även att lagstiftningen kan ge möjlighet till egna tolkningar och 

tillämpningar av densamma men att utrymmet för egna tolkningar minskar när arbetet sker 

utifrån tvångslagstiftning med tydligare kriterier som ska uppnås för att lagarna ska kunna 

tillämpas.  

   När det gäller organisationens ramar och förutsättningar samt dess samspel med 

handlingsutrymmet visar resultatet att socialsekreterarna har en stor frihet i sitt arbete och inte 

utsätts för någon större kontroll så länge deras beslut inte sticker ut och skapar uppståndelse. I 

arbetet upplever intervjupersonerna att deras möjligheter att agera begränsas av vilka resurser 

de har tillgång till och bristen på SIS-platser ges som exempel på hinder i arbetet. Vidare visar 

resultatet att intervjupersonerna inte upplever sig begränsade av ekonomi i sitt arbete vid 

socialjouren men trots detta uppger de sig vara kostnadsmedvetna och medvetna om sina 

ramar. Möjligen kan anpassningen till de ekonomiska ramarna vara det som gör att 

intervjupersonerna inte känner sig begränsade i sitt arbete. Av resultatet framgår att 

intervjupersonerna inte heller upplever sig som detaljstyrda av organisationen i arbetet vid 

socialjouren trots ramar och begränsningar. 

   Intervjupersonerna tycks uppleva ett större handledningsutrymme inom socialjourens 

verksamhet än vad som kan tänkas förekomma inom en mer hierarkiskt styrd organisation då 

de inte upplever sig begränsade eller kontrollerade i det akuta arbetet.  
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Av resultatet framgår även att relationen till klienten har betydelse för hur dennes ärende 

bedöms. Om en klient lyckas skapa medkänsla hos socialarbetaren kan det enligt Johansson 

(1997) leda till en större möjlighet att denne får sin ansökan beviljad vilket även framgår av 

studiens resultat där en kvinnlig klient ofta får hjälp vid en socialjour för att personalen tycker 

om henne och upplever henne som värnlös. 

   Vidare visar resultatet att den förhandsinformation som socialjouren kan få från ordinarie 

socialtjänst inte alltid bara är positivt informativ utan att den även kan påverka mötet med en 

klient negativt då man inte kan gå in i ett sådant möte helt förutsättningslöst. Vidare visar 

resultatet att en klient som inte upplevs ha gjort sitt yttersta för att lösa sin situation tenderar 

att få en hårdare bedömning än den klient som försökt men misslyckats vilket inte var 

överraskande då detta framkommit i andra studier (se Stranz, 2007). Dock framkommer att 

intervjupersonerna genom sitt handlingsutrymme, sina tolkningar och valet av tillämpning 

kan prioritera klientens behov före organisationens vilket en intervjuperson utryckte sig 

behöva göra ibland för att orka med arbetet. Intervjupersonerna framstår i resultatet som 

innehavare av en hög delegation och inte speciellt begränsade i sina möjligheter att fatta 

beslut. Arbetet vid socialjourerna kan genom detta upplevas till stor del bygga på 

socialsekreterarens godtycke och subjektiva bedömningar vilket Byberg (2002) menar kan 

resultera i en rättsosäkerhet för klienterna. Dock menar Lipsky (1980) att de har sitt 

handlingsutrymme för att deras uppdrag kräver att de ska använda sig av sitt omdöme 

samtidigt som samhället ställer krav på opartiskhet, flexibilitet och medkänsla i besvärliga 

situationer vilket visar på en komplexitet i det akuta sociala arbetet. 

   Resultatet visar att intervjupersonerna trots att de upplever sig ha ett stort 

handlingsutrymme till förfogande vid socialjourerna ofta inte utnyttjar detta utan att ha 

överlagt med sina kollegor. De flesta beslut tas i samförstånd i arbetsgrupperna. Detta skulle 

kunna vara ett medvetet sätt att försöka minska rättsosäkerheten och risken för att beslut 

baseras på den enskilde socialarbetarens godtycke. Dock framgår av resultatet att 

intervjupersonerna genom sitt dubbla uppdrag är utsatta för yttre förväntningar såväl som 

förväntningar från klienterna på hur de ska utföra sitt arbete samt att de upplever att det inte 

skulle gå att leva upp till dessa förväntningar utan ett handlingsutrymme. 

   Vidare framgår att socialsekreterarna inom socialjouren inte upplever att arbetet utgår från 

någon specifik teori, uttalad metod eller specifikt arbetssätt. De upplever det även som 

ohållbart att följa en mall eller metod då det inte kan planera sitt arbete som sker akut och inte 

har för avsikt att vara behandlande. Resultatet visar även att det i jourarbetet är viktigt att 
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kunna känna efter i stunden och vara kreativ. Kreativiteten upplevs då kräva en frihet från 

manualer. Detta kan tänkas visa att socialsekreterare inom socialjoursverksamhet på grund av 

tidsbrist inte kan ta hänsyn till kunskap och evidens på samma sätt som man kanske kan göra 

inom den ordinarie socialtjänsten.  

   Av resultatet framgår att socialjouren har som uppdrag att utanför ordinarie kontorstid 

utföra akuta insatser utifrån socialtjänstlagen, lagen om vård av unga och lagen om vård av 

missbrukare såväl som att ge rådgivning. Vidare beskrivs socialjourernas tillgänglighet som 

stor. Två av socialjourerna har öppet fram till kl.02 på natten med efterföljande beredskap i 

hemmet fram tills ordinarie socialtjänst öppnar medan den tredje socialjouren är bemannad 

dygnet runt. I intervjuerna framkommer lagstiftningen som central i arbetet vid 

socialjourerna. Lagstiftningen upplevs inte vara begränsande utan intervjupersonerna ger 

utryck för en möjlighet till egna tolkningar och tillämpningar. 

 

Reflektion	  över	  forskningsprocessen	  

Genom en kvalitativ studie med intervjuer har jag undersökt socialsekreterares beskrivningar 

av sitt handlingsutrymme och dess betydelse för arbetet i socialjoursverksamhet samt vad som 

begränsar och påverkar dem i det klientnära arbetet. Studiens forskningsfrågor har till viss del 

omformulerats under studiens gång vilket inte är ovanligt utan någonting som den 

undersökande, enligt Larsson et al (2005), behöver vara medveten om kan ske. Genom att 

analysera det empiriska materialet har jag fått fram en bild av hur handlingsutrymmet används 

och hur den professionella friheten kan begränsas och påverkas. Intervjuerna har inte haft för 

avsikt att ge en exakt bild utav verkligheten utan en bild som beskriver socialsekreterarnas 

upplevelser av handlingsutrymme i arbetet vid socialjouren. De kvalitativa intervjuerna har 

resulterat i en omfattande empiri som skulle kunna tänkas ha blivit mer djupgående genom 

användandet av en striktare intervjuguide och mer specifika frågor till skillnad mot den semi-

strukturerade intervjuguide som användes.  Empirin presenterades i ett kombinerat resultat 

och analysavsnitt utifrån uppsatsens återkommande teman och de kategorier som framkommit 

genom meningskategorisering med avsikten att göra resultatet mer övergripligt för läsaren 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  

   Begränsningar med den använda metoden skulle kunna vara att analysen till viss del riskerar 

att falla i skugga av den omfångsrika empirin. Vidare så skulle studien med en kvantitativ 

metod och enkätstudier istället kunna nå fler intervjupersoner och även visa på kvantifierade 

resultat till skillnad mot den kvalitativa metoden. 
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Förslag	  på	  framtida	  forskning	  

Forskning om socialjoursarbete är idag inte särskilt omfattande vilket gör att det finns många 

intressanta frågor att studera kring denna verksamhet. Det skulle vara intressant att jämföra 

upplevelser mellan socialsekreterare i socialjour i en storstad med en jour från en mindre stad 

samt kanske även en jour som endast består av en politiker från socialnämnden. Finns det 

skillnader i synen på arbetet och uppdraget? Även jämförelser mellan olika jourer och 

organiseringen av dem och dess betydelse för arbetet kan tänkas gå att utforska vidare. 

Resultatet av denna studie visar att beslut och bedömningar i stor utsträckning tas gemensamt 

i arbetsgruppen trots att den enskilde socialsekreteraren har en långtgående delegation och ett 

handlingsutrymme. Detta väcker frågan om hur arbetsgruppens klimat och kultur påverkar de 

beslut som tas och hur man väljer att utnyttja sitt handlingsutrymme. Det kan även vara 

intressant att göra en uppföljning av BRIS (2009) kartläggning av landets socialjourer för att 

se om någon förändring skett gällande jourernas tillgänglighet. 
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Introduktionsbrev 
 
Mitt namn är Robert Winge. Jag är en student från Socialhögskolan vid Stockholms 
universitet som nu är inne på min sjätte termin. Denna vår ska jag skriva en C-uppsats och 
därför söker jag nu socialsekreterare som arbetar i socialjoursverksamhet och som kan tänkas 
vara intresserade av att medverka i min studie. 
 
Det övergripande syftet med min uppsats är att få en förståelse för handlingsutrymmets 
betydelse i arbetet för socialsekreterare inom socialjoursverksamhet. Ett delsyfte med studien 
är även att ge en bild av socialjouren som verksamhet då detta verkar högst begränsat inom 
den befintliga forskningen. Jag har för avsikt att intervjua socialsekreterare från tre olika 
socialjourer i Stockholms län kring deras arbete och deras upplevelse av handlingsutrymme 
utifrån olika teman. 
 
De frågeställningar som jag utgår ifrån är:  
 

1. Hur definierar och beskriver intervjupersonerna sitt handlingsutrymme och sina 
förutsättningar att på egen hand styra sitt arbete? 

2. Hur upplever intervjupersonerna att arbetsplatsens organisation, riktlinjer och 
ekonomiska förutsättningar samspelar med deras handlingsutrymme?  

3. Hur upplever intervjupersonerna att samspelet med klienten kan påverka hur de 
använder sitt handlingsutrymme i det enskilda ärendet? 

 
Jag har för avsikt att använda mig av en semi-strukturerad intervjuguide och varje intervju 
beräknas ta cirka en timme i anspråk. Jag är öppen för förslag om tid och plats för intervjuer 
men har förhoppningen att genomföra dessa så snart som möjligt då uppsatsen ska vara färdig 
i slutet av maj. 
 
Alla som medverkar i studien samt de utvalda socialjourerna kommer att anonymiseras. Alla 
har möjlighet att avbryta sina intervjuer och avstå från att medverka om så skulle önskas. Jag 
har för avsikt att använda mig av inspelningsutrustning för att underlätta en transkribering och 
analys av materialet. 
 
Det insamlade materialet kommer att hanteras konfidentiellt och endast användas 
avpersonifierat för mitt forskningsändamål. Inspelningen från intervjuerna kommer att 
förverkas efter att uppsatsen framlagts och godkänts. 
 
Jag söker nu två socialsekreterare från er socialjour. Är du intresserad? Meddela mig så bokar 
vi in en tid för intervju. 
 
 
Tack på förhand! 
 
Robert Winge 
 
Handledare: Inger Linblad 
Stockholms universitet 
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Intervjuguide 
 
Inledande frågor - intervjupersonens bakgrund 
 
Vad har du för utbildning? - Någon vidareutbildning? - Antal år som yrkesverksam? - Antal 
år inom socialjouren? 
 
Intervjupersonens beskrivning av socialjourens arbete 
 
- Hur skulle du beskriva socialjourens uppdrag? 
- Kan du kortfattat beskriva hur ett arbetspass ser ut vid jouren och vilka moment som kan 
ingå i ett vanligt arbetspass? 
 
Intervjupersonens beskrivning av sitt handlingsutrymme 
 
- Hur skulle du beskriva dina möjligheter att självständigt styra ditt arbete? 
 
Begränsningar och kontroll 
 
- Kontrolleras dina fattade beslut av någon? Hur då? Hur påverkar det dig i ditt arbete? 
 
Intervjupersonens definition av begreppet handlingsutrymme 
 
- Upplever du att du efter en bedömning i den akuta situationen har möjlighet att bevilja de 
insatser som du finner lämpligast för klienten?  
- Hur skulle du definiera begreppet handlingsutrymme? 
 
Intervjupersonens beskrivning av organisationen och dess betydelse för 
arbetet och sitt handlingsutrymme 
 
- Hur skulle du kortfattat beskriva organisationen som socialjouren ingår i? 
- Finns det faktorer på "organisatorisk nivå" som påverkar dig i dina bedömningar? 
- Hur upplever du det att arbeta utifrån flera olika lagrum som SoL, LVM och LVU? 
 
Intervjupersonens beskrivning av sin yrkesroll 
 
Hur skulle du beskriva din egen roll i gruppen? 
 
Vilka möjligheter har du till att reflektera över situationer som uppstått, din arbetssituation 
och din egen kunskap? 
 
Kompetens och evidensbaserad kunskap/praktik 
 
-Vilka kunskaper använder du dig främst av i arbetet? 
- Vad grundar du dina beslut och dina bedömningar på? (exempelvis: lagar, mallar, metoder, 
forskning, erfarenheter, kollegors åsikter) 



 

  

- Upplever du att man vid en socialjour får möjlighet att använda sig av tidigare erfarenheter i 
sitt yrkesutövande? 
- Arbetar ni utifrån några speciella teorier, metoder eller perspektiv? 
 
Mötet med klienten 
- Vad ser du som styrande för utgången av mötet? 
- Vilken betydelse upplever du att platsen för mötet har för utgången av mötet? 
 
Övrigt: 
- Egna åsikter och funderingar? 
- Någonting du tycker att jag borde ha frågat om? 
-Kan jag återkomma till dig om ytterligare frågor skulle behöva ställas?  


