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The purpose of this study was to understand what perceptions the social workers in the 

social services perceives the clients have about the social services and how this can 

affect the social workers in their work and private life. The data in this study was 

collected through a survey, conducted by social workers in six different municipalities. 

The study has been carried out through a mixed method research. The data was 

thereafter analyzed through a univariate analysis and a content analysis. The findings in 

this study shows that a majority of the social workers feel that the clients have bad 

perceptions about the social services. These are based on several factors, such as own 

experiences and feelings of shame. Media and rumors also play a significant role. 

Furthermore, the study also shows that the social workers are most affected in their 

work than in their private life. Another finding the study showed is that support from 

the director and the colleagues is a way for social workers to manage the clients' 

perceptions about them. Explaining and clarifying to the client and the public what the 

social service means, is an another way of managing it.   
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1. Inledning 

 

Jag brukar säga att det tar ungefär, ja det låter ju konstigt men det tar tio sekunder ungefär att bilda sig en 

uppfattning om någon som kommer in. Sen är det färdigt, du kan ändra lite på den sen men i princip så 

går det jättefort. Och det är samma när man upplever nånting så får man en känsla. Magen eller vad man 

brukar kalla det. (Sjögren 2018, s. 155) 

 

Citatet ovan är taget från en avhandling skriven av Jessica Sjögren. Författaren 

beskriver hur klienternas uppfattningar om socialtjänsten ofta präglar det första mötet 

mellan socialsekreteraren och klienten. Författaren förklarar hur socialsekreterare ofta 

ses som “elaka” av klienter och att denna uppfattning om dem påverkar mötet dem 

emellan. 

Under vår tid som socionomstudenter har vi inte sällan bemötts av fördomsfulla och 

negativa kommentarer angående vårt framtida yrkesval. En del av kommentarerna har 

varit grundade i negativa upplevelser av socialtjänsten, exempelvis personer vars barn 

blivit omhändertaget. Andra kommentarer har byggt på förutfattade meningar om 

socialtjänsten som grundat sig i rykten och media. Vi finner därav ett intresse i att 

undersöka hur dessa uppfattningar kan påverka socialsekreterare i deras arbete och 

privatliv.  

 

1.2 Problemformulering och problembakgrund 

 

I organisationer där myndighetsutövning utförs, behövs definitioner, kategoriseringar 

och tilldelningar av rättigheter eller skyldigheter till den enskilda invånaren. Detta görs 

exempelvis vid bedömning av bistånd i äldreomsorgen, rätten till personlig assistans 

eller bedömning av föräldraförmåga. När bedömningar av dessa slag görs, tilldelas den 

enskilde en särskild roll, som brukare eller klient, som de förväntas inta i sin kontakt 

med verksamheten. I socialtjänsten har de professionella oftast en nära kontakt med de 

individer som är i kontakt med dem och det är viktigt att de har en fungerande relation 

där individen kan känna trygghet (Johansson, Dellgran & Höjer 2015, ss. 28- 29). 

Relationen mellan socialsekreteraren och klienten skulle kunna sägas utgöra det centrala 

i socialt arbete. Relationen kan bli familjär och socialsekreteraren blir vanligen indragen 
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i klientens livssituation. I socialt arbete bildas ofta ett krav på socialsekreteraren att hen 

ska ha ett personligt intresse i sina klienter och arbetsuppgifterna är många gånger 

känslomässigt krävande. I sin professionella roll, och som myndighetsutövare, kan 

socialsekreteraren dock behöva fatta beslut i konflikt med klienten. Det kan leda till en 

fientlighet som visas öppet eller dolt, som försvårar samspelet mellan dem och riskerar 

att skapa en situation med hot och misstämning. Stämningen mellan socialsekreteraren 

och klienten påverkas bland annat av hur nära de står varandra samt hur många gånger 

de har träffats. Ju mer tid socialsekreteraren tillbringar med klienten, desto mer förtrolig 

blir relationen mellan dem (Jönsson 2005, ss. 60-61).  

Socialsekreterare gör inom ramen för sin myndighetsutövning ingrepp i människors 

privatliv, vilket ibland också kan innebära frihetsbegränsningar. Exempelvis har 

socialsekreterare rätten, och skyldigheten, att ingripa i situationer där barn far illa, eller 

när det rör sig om allvarligt missbruk bland vuxna (Johansson, Dellgran & Höjer 2015, 

ss. 30-32). I fall där ofrivillighet och frihetsbegränsningar ingår kan förutsättningarna 

för ett relationsarbete mellan klient och socialsekreterare försvåras (Sjögren 2018, s.62). 

Som socialsekreterare är det av stor betydelse att ha en medvetenhet om de 

maktaspekter som råder i relationen, detta då kontakten med socialtjänsten ofta 

framkallar känslor av underminering hos brukaren, till följd av den granskning och 

kontroll som socialsekreterare utövar (Sjögren 2018, ss. 124-125). Att handskas med 

missnöje och starka känslor bland klienter, till följd av den granskning och kontroll som 

arbetet innebär, kan alltså sägas vara en inbyggd del i socialsekreteraryrket och något 

som således behöver accepteras av socialsekreterarna (Sjögren, 2018). Emellanåt kan 

socialsekreterarna inom socialtjänsten även få kritik för att ha intervenerat utan 

professionell grund och lagstöd, eller inte agerat där det egentligen funnits ett behov, 

vilket ofta får stor uppmärksamhet i media och i samhällsdebatten (Johansson, Dellgran 

& Höjer 2015, ss. 30-32). Socialsekreterare måste i sitt arbete balansera de regler och 

lagar som förvaltningen står för och samtidigt ha möjlighet att göra egna bedömningar, 

där hänsyn ska tas till varje individ och dennes särskilda situation (Johansson, Dellgran 

& Höjer 2015, ss. 31-32). Med andra ord befinner sig socialsekreterare i ett 

spänningsfält av motstridiga krav från å ena sidan klienter och å andra sidan 

organisationen (Linde & Svensson 2013).  

Att kontakten med socialtjänsten frambringar starka känslor är ett faktum. Ett faktum 

som behöver accepteras, eftersom det anses vara ett inslag i den professionella rollen. 

Däremot, även om det är något som bör accepteras, innebär det inte nödvändigtvis att 



  
 

3 

socialsekreterarna inte påverkas av detta. Tidigare forskning visar vad klienterna har för 

uppfattningar om socialtjänsten, i huvudsak negativa sådana, samt vilka faktorer som 

anses påverka dessa uppfattningar. Däremot åskådliggörs sällan socialsekreterarnas 

situation - påverkas de av klienternas uppfattningar? på vilket sätt?. Detta är frågor vi 

ämnar undersöka i denna studie, för att på så vis bidra till en ökad kunskap om hur 

socialsekreterare kan komma att påverkas av klienternas uppfattningar.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

 

Syftet med studien är att undersöka vad socialsekreterare inom socialtjänsten upplever 

att klienterna har för uppfattningar om socialtjänsten samt hur eventuella negativa 

uppfattningar kan påverka socialsekreterarna i deras professionella arbete och privatliv. 

Utifrån detta syfte följer dessa frågeställningar;  

 

-Vilka uppfattningar upplever socialsekreterare inom socialtjänsten att klienterna har 

om socialtjänsten? 

- Hur beskriver socialsekreterare att de kan påverkas av klienternas negativa 

uppfattningar i sitt professionella arbete och privatliv? 

- Hur beskriver socialsekreterare att de hanterar detta?  

 

2. Tidigare forskning 

 

I följande avsnitt presenteras ett urval av tidigare forskning kopplat till studiens syfte. 

Forskningen har inhämtats från databaserna; One search och social services abstract. De 

sökord som användes för att hitta artiklarna var följande; Social work, social workers, 

attitudes, perceptions, prejudice, expectations, clients. Syftet med litteratursökningen 

har varit att få en ökad förståelse för vilka uppfattningar som finns bland klienter 

angående socialtjänsten, samt att få en insikt i hur socialsekreterare kan påverkas av 

klienternas uppfattningar i sitt professionella arbete och privatliv.  
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2.1 Regelcentrerad- och klientcentrerad socialsekreterare 

 

Ylvisaker (2011) har genomfört en studie gällande klienters erfarenheter av 

socialtjänsten. Det resultat som framkommer i studien åskådliggör likväl positiva som 

negativa erfarenheter samt att sådant som anses påverka klientens upplevelse av 

socialtjänsten är socialsekreterarens arbetssätt och arbetsinställning. En övervägande del 

av klienterna delger dock negativa upplevelser av socialtjänsten och menar att deras 

socialsekreterare hållit sig rigoröst till regler och lagar och därmed upplevts som 

byråkratisk och ”stel”. Dessutom upplever klienterna att dessa socialsekreterare i hög 

grad varit influerade av ett kategoriseringsarbete, där klienterna pressas in i snäva 

kategorier, som exempelvis ensamstående mamma. Dessa kategoriseringar kan i sin tur 

komma att påverka klientens identitet och dessutom upplevas som ett sätt att förbise de 

egna önskemålen och definition av problem. Detta understryker även Järvinen (2002) 

och menar att systemet skapar klienten. Klienten definieras inte utifrån behov och 

önskemål, utan snarare utifrån utbudet av insatser och vad som finns att tillgå. Hydén 

(1993) förklarar dessa institutionaliserade identiteter och kategoriseringar som 

nödvändiga i förhållande till det sociala arbetet. Definitioner görs enligt författaren för 

att klienten ska ”passa in” i verksamheten och omfattas av ”rätt” enhet. Ylvisaker 

(2011) beskriver det som ett ”analogtänkande”, vilket innebär att de beskrivningar som 

ges av klientens liv kombineras med organisatoriska kategorier. Detta innebär i sin tur 

att sådant som inte inbegriper exempelvis definitionen ”ensamstående mamma” förbises 

då det inte faller under kategorin. Författaren beskriver det också som en form av 

arbetslivsöverlevnad för socialsekreterare som är föremål för krav från överordnade att 

utföra ett snabbt och effektivt arbete.  

De klienter som enligt Ylvisaker (2011) påtalat goda erfarenheter av socialtjänsten har 

beskrivit socialsekreteraren som mer lyhörd för klientens egen definition av problemet. 

Dessutom beskrivs socialsekreteraren som stödjande och empatisk. Någon som tar 

hänsyn till trauman, likväl som känslor av skam. Sjögren (2018) beskriver i likhet med 

Ylvisaker (2011) att en socialsekreterare som har förmågan att gå utanför sin formella 

roll, och möta klienten på samma nivå, är utifrån klientens synvinkel positivt.    

Kagan (2016) förklarar att klienter grundar sin syn på socialtjänsten dels genom egna 

och personliga erfarenheter, men likväl genom rykten och media. Media har enligt 

författaren en tämligen avgörande roll i förhållande till attityder om socialtjänsten. Detta 

eftersom media ofta rapporterar om sensationella händelser, vilket porträtterar 
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socialtjänsten som ”ond” och de yrkesverksamma som ”känslokalla”. Även Brunnberg 

(2001) instämmer i att media har en central roll i förhållande till allmänhetens syn på 

socialtjänsten och menar att socialsekreterarna påverkas i sin professionsstatus till följd 

därav, det vill säga hur de ser på sin yrkesroll.  

Perlinski, Blom och Morén (2013) menar att klientens förtroende för socialtjänsten och 

den person hen möter har en avgörande roll för möjligheten att uppnå önskvärda mål, 

det vill säga ju bättre relation, desto bättre är förutsättningarna att uppnå de resultat som 

eftersträvas från bägge håll. Socialarbetarens relation till klienten och klientens tilltro 

till hen är således grundläggande för ett framgångsrikt socialt arbete.  

 

2.2 Relationen - ett redskap och en balansgång 

 

Sjögren (2018) förklarar i likhet med Perlinski, Blom och Morén (2013) hur relationen 

är ett redskap i arbetet med människor. Relationen mellan socialsekreterare och klient är 

en resurs, och väsentlig i förhållande till hur klienten förhåller sig till såväl 

socialtjänsten som sin egen situation. Dock hävdar författaren att socialsekreterare, 

inom ramen för sin myndighetsutövning, ofta ställs inför ett professionellt dilemma vad 

gäller relationsskapandet. Maktaspekten är ett ofrånkomligt inslag i arbetet, vilket för de 

yrkesverksamma innebär en utmaning i förhållande till att skapa en god relation till 

klienten. Författaren menar att det är obestridligen komplicerat att bygga en 

förtroendefull relation i en verksamhet som präglas av ”kontroll och granskning”.  

Så som Ylvisaker (2011) beskriver socialsekreterarnas arbetssituation som i hög grad 

ansträngd och styrd från överordnade, förklarar även Sjögren (2018) att bristen på tid 

ofta utgör ett hinder för socialsekreterarna som inte ges utrymme att sätta fokus på 

relationen. Arbetets kvalitet påverkas också till följd därav. Svedberg (2012) menar 

dock, i relation till detta, att socialsekreterare behöver göra prioriteringar i arbetet och 

sätta upp gränser till vad som är möjligt att göra med hänsyn till de förutsättningar som 

finns. Detta som ett skydd mot överbelastning och arbetsrelaterad ohälsa.  

Perlinski, Blom och Morén (2013) poängterar vikten av att socialsekreterare även i 

relationsskapandet ska kvarstå som professionell. Författarna understryker svårigheten 

och menar att det är en balansgång. Å ena sidan ska relationen upplevas som genuin och 

äkta och å andra sidan ska relationen behålla professionaliteten och inte tendera att bli 

allt för ”vänskaplig”.  
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2.3 Makt – ett ofrånkomligt inslag i det sociala arbetet 

 

Sjögren (2018) förklarar att det råder en asymmetrisk maktrelation mellan 

socialsekreterare och klient, där klienten beskrivs vara i ett underläge i relation till 

socialsekreteraren. Järvinen (2002) förklarar att socialsekreteraren så att säga har 

klientens liv i sina händer. Socialsekreteraren har exempelvis rätten att fatta beslut om 

vilken hjälp som ska ges och om hjälp ska ges klienten överhuvudtaget. Sjögren (2018) 

beskriver dock makten som ett ofrånkomligt inslag i arbetet, och menar att det är en 

förutsättning i arbetet med myndighetsutövning. Däremot poängterar författaren vikten 

av att hantera de maktaspekter som råder i arbetet på ett professionellt sätt, det vill säga 

att inte yterliggare förstärka maktobalansen genom exempelvis sitt språk och 

bemötande.  

Järvinen (2002) förklarar att makten inte alltid uppfattas som just makt, eller auktoritet 

av vare sig socialsekreteraren eller klienten. Detta eftersom socialtjänsten anses vara 

den samhällsfunktion som hjälper människor. Hjälp anses sålunda vara något positivt. 

Författaren påstår således att det handlar om en symbolisk makt, det vill säga en makt 

som inte nödvändigtvis uppfattas som makt. Maktaspekten undanhålls därmed många 

gånger av uppfattningen om att det är hjälp som ges och att den bygger på välvilja.  

 

2.4 Starka känslor – ett inslag i den professionella rollen? 

 

Sjögren (2018) förklarar att det i rollen som socialsekreterare ingår att handskas med 

missnöje och starka känslor bland klienterna. Detta eftersom arbetet med 

myndighetsutövning ockå innebär att granska och kontrollera den enskilde individen 

och ta del av dennes privata sfär. Att bli undersökt och granskad på detta sätt, framkallar 

oundvikligt starka känslor. Författaren beskriver socialsekreteraren som en representant 

för en myndighet, som handlar utifrån de uppdrag som denne ställs inför. Inom ramen 

för sin myndighetsutövning ges socialsekreterare beslutanderätt i vissa ärenden, vilket 

kallas för delegation. Socialnämnden bemyndigar socialsekreterarna att besluta i vissa 

frågor. Dock får inte alla typer av beslut delegeras socialsekreterarna, exempelvis vid 

vissa avgöranden enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser för vård av unga) samt 

LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). Vid dessa ärenden fattar ledamöter 
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inom socialnämnden beslut (Socialstyrelsen 2015, ss.142-144.). Detta innebär enligt 

Sjögren (2018) att socialsekreterare, även vid fall då de saknar delegation, får ta de 

påföljder som kan bli av ett beslut eftersom socialsekreteraren är den som möter 

klienten.  Det viktiga är att förstå klienten, det vill säga försöka sätta sig in i dennes 

situation och vara medveten om vad kontakten med socialtjänsten kan innebära. 

Författaren menar att det återigen handlar om en sorts insikt om den maktobalans som 

råder mellan handläggare och klient.  

Att få erfara arga och ledsna klienter är enligt Sjögren (2018) något som tillhör 

uppdraget som socialsekreterare och det viktiga är att inte vara rädd för dessa känslor. 

Känslorna måste ges utrymme och uppmärksammas i relationen. Grundläggande är 

också att se situationen kopplad till en yrkesroll och inte socialsekreteraren som person.  

Vidare påpekar Sjögren (2018) att de starka känslorna som väcks i kontakten med 

socialtjänsten inte nödvändigtvis skall ses som något negativt. Författaren menar att 

relationen mellan socialsekreteraren och klienten på motsvarande sätt kan förstärkas. 

Detta eftersom det, när socialsekreteraren trots klientens känslor och agerande kvarstår, 

skapas en känsla av förtroende hos klienten.  

 

2.5 Att identifiera sig med andras uppfattning om en 

 

Kagan (2016) beskriver media som en starkt bidragande faktor till den negativa bild av 

socialtjänsten som finns bland människor. I likhet med Kagan (2016) förklarar även 

Sjögren (2018) att media har en stor inverkan, även på socialsekreterarna. Författaren 

menar att socialsekreterarna många gånger tvingas vara ”ursäktande” till yrkesrollen 

och i många fall nedvärderar sig själva. Sekretesslagstiftningen utgör dessutom ofta ett 

hinder i förhållande till den uppfattning som finns om socialtjänsten. Vid situationer 

som utåt sett kan framstå som sensationella och som bland människor uppfattas som ett 

felaktigt agerande, fungerar sekretesslagen som en barriär. Detta eftersom den totala 

bilden en av situationen inte kan framföras. Med andra ord innebär detta att andras bild 

av yrkesrollen blir mer framträdande, vilken även socialsekreterarna själva identifierar 

sig med. Johansson och Lalander (2013) beskriver att vi människor är kapabla att 

föreställa oss själva genom den bild andra människor har av oss. Detta kan yttra sig i att 

vi antingen upplever känslor av stolthet, i fall då vi upplever att andra har en god bild av 

oss, eller i form av skam, då det motsatta utfaller. Gustafsson et al. (1997) menar att 
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yrkesstolthet och den uppfattning de anställda har om sig själva, har en direkt påverkan 

på kvaliteten i arbetet. En anställd som har en positiv attityd gentemot yrket kommer i 

sin tur också att åstadkomma bättre resultat och likaså ge bättre service. Eriksson et al. 

(2003) menar också att yrkesstolthet har en viktig koppling till hälsan. Osäkerhet och 

skamkänslor i förhållande till yrkesutövningen kan ge en ökad känsla av stress bland de 

anställda, följt av sjukskrivningar.  

 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Litteratursökningen påvisade att socialsekreterarens arbetssätt är av vikt i förhållande 

till vilken uppfattning som klienten har om socialtjänsten. En socialsekreterare som 

håller sig strikt till lagar och regler kan i det närmaste upplevas som ointressant, 

oengagerad och stel. Socialsekreterare som dessutom inte ger klienten utrymme att själv 

definiera sin situation, utan arbetar utifrån ett ”identitetsarbete” där kategoriseringar är 

centrala, upplevs likaså negativt av klienterna. Dock styrs socialsekreterarna från 

överordnade och tvingas många gånger kategorisera klienter, som en form av 

arbetslivsöverlevnad. Litteratursökningen påvisade också att relationen mellan 

socialsekreteraren och klienten har en betydande roll i förhållande till hur klienterna 

upplever kontakten med socialtjänsten. Dock visar forskningen på svårigheter i 

relationsskapandet då arbetet i socialtjänsten generellt präglas av makt och kontroll. Att 

skapa en förtroendefull och fungerande relation, då klienten i de flesta fall är där på 

ofrivillig basis, innebär en utmaning. Vad forskningen också visar är det faktum att 

kontakten med socialtjänsten många gånger väcker starka känslor bland klienterna och 

att det är något som socialsekreterarna behöver acceptera, detta eftersom det anses vara 

en inbyggd del i socialsekreteraryrket. Forskningen klargör även vilken betydelse den 

mediala bilden av arbetet inom socialtänsten har i förhållande till hur människor ser på 

socialtjänsten, samt hur socialsekreterarna själva ser på sin yrkesroll. En bristande 

yrkesstolthet ger till följd en försämrad arbetskvalitet samt arbetsrelaterad ohälsa.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter, vilka är skam samt 

coping. Då studien visar att klienterna ofta har en negativ uppfattning om socialtjänsten 

till följd av skamkänslor beskrivs begreppet i detta avsnitt för att sedan användas vid 

analysen av den insamlade empirin. Coping ger i sin tur svar på studiens 

frågeställningar om påverkan och hantering.  

 

3.1 Skam 
 

Socialtjänsten anses vara den samhällsfunktion som hjälper människor, det vill säga 

avsikten är god. Detta till trots är det en del som talar för att det finns flera svårigheter 

kopplade till att vara biståndstagare. En svårighet är det faktum att en betydande del av 

allmänheten har en negativ syn på biståndstagande. Det råder uppfattningar om att 

biståndstagare är lata, utnyttjar systemet, saknar driftighet eller har andra problem så 

som exempelvis alkoholproblem. Som biståndstagare, med denna vetskap, blir det 

därmed mödosamt att inte klara sig själv och att behöva be samhället om hjälp. För 

många är biståndstagandet, av den orsaken, förbundet med känslor av skam (Starrin et 

al. 2003). Skam kan sägas vara en känsla som skapas till följd av att individen ser sig 

själv genom den andres perspektiv, eller vad hen tror är den andres perspektiv. Att 

känna skam är att känna sig exempelvis nedvärderad, misslyckad, främmande eller 

värdelös. Som individer är vi ofta bekymrade över hur andra uppfattar oss, detta gör att 

vi i allmänhet vill ge ett gott intryck och framstå som bra för andra, för att i sin tur 

undvika känslor av skam (Starrin 2013, s. 82).  

I dagens samhälle, som kännetecknas av individualism och konkurrens om social status, 

prestige, ekonomiska resurser och makt, blir framgångar och misslyckanden särskilt 

synliga. Den som inte lyckas tenderar att känna sig underlägsen och på så sätt skapas 

känslor av skam (Starrin et al. 2003). Skamkänslor har alltså sin utgångspunkt i den 

sociala verkligheten, det vill säga i kollektiva dynamiker och signaler, snarare än hos 

oss själva som individer. Med kollektiva dynamiker och signaler avses samhällets 

normer, värden och uppfattningar. Även om skammen har sin utgångspunkt i den 

sociala verkligheten tenderar öden och sociala omständigheter att uppfattas som ett 

personligt nederlag (Johansson & Lalander 2013, s. 58).  
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3.2 Coping, copingresurser och copingstrategier 

 

 

Coping kan kortfattat förklaras som bemästring. Vi människor utsätts förr, eller senare 

under livet för olika kriser, påfrestande livshändelser eller dagliga irritationsmoment. De 

flesta av oss har så kallade copingresurser som gör att vi bemästrar dessa kriser. 

Copingresurserna delas vanligtvis in i yttre och inre resurser. Till de inre resurserna 

tillhör exempelvis tankar, självsäkerhet, personlig kontroll, problemlösningsförmåga 

och förmåga att hantera relationer. De inre resurserna handlar med andra ord om 

personlighetsfaktorer. De yttre resurserna handlar däremot om omgivningen, 

exempelvis det sociala nätverket så som familj, vänner eller arbetskamrater. Till de yttre 

resurserna tillhör också religion, kultur och ekonomi (Brattberg 2008, ss.38-39).  

Copingresurser är något vi har, och som ger oss en copingförmåga. Copingstrategier 

däremot, det är åtgärder som vi vidtar som ett sätt att hantera en krissituation. 

Copingstrategierna delas vanligen in i tre olika kategorier; problemfokuserad coping, 

känslofokuserad coping samt undvikandestrategier. Problemfokuserad coping handlar 

om en form av insikt om att förändra situationen, det vill säga fokus läggs på att planera 

och samla information för att sedan lösa problemet. Känslofokuserad coping handlar 

däremot om att lägga fokus på inre problem, det vill säga att hantera och kontrollera de 

egna känslorna. Dessa två strategier kan sägas ha två olika syften och därmed användas 

vid olika tillfällen. Problemfokuserad coping är ett tillvägagångssätt som vanligen 

används då problemet eller situationen är konkret och går att lösa. Känslofokuserad 

coping handlar snarare om att acceptera situationen och hantera de känslor som uppstår 

då det inte finns någon åskådlig lösning på problemet. Undvikandestrategier är till 

skillnad från de två andra strategierna ett mer passivt sätt att se på problemet. Det 

handlar om förnekelse och distansering. Denna form av strategi kan sägas fungera på 

kort sikt, men att på lång sikt arbeta mot problemen snarare än med problemen kan ge 

ökad stress och ångest (Brattberg 2008, ss.34, 41-42).  

Med hjälp av ovanstående beskrivning av coping, copingresurser och copingstrategier 

tänker vi analysera det insamlade materialet, för att på så vis kunna besvara vår andra 

frågeställning som handlar om hur socialsekreterarna påverkas av klienternas negativa 

uppfattningar om dem och hur de i sin tur hanterar eventuella känslor som uppstår.  

 



  
 

11 

4. Metod 

 

 

4.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

 

Kvalitativ metod är en forskningsmetod där forskaren lägger fokus på ord och 

handlingar i sin analys, i stället för på siffror som i kvantitativ forskning. Vid kvalitativ 

forskning är forskaren vanligen i nära kontakt med de hen forskar om. Detta kräver en 

viss försiktighet från forskaren, då närvaron i sig kan påverka respondenterna. Då 

kvalitativ datainsamling sätter fokus på ord och uttryck, kan forskaren även inrikta sig 

på vilket sätt orden sägs och i vilka sammanhang. När forskaren använder sig av 

kvalitativ metod, vill hen påverka datan så lite som möjligt och ett exempel på hur 

kvalitativ datainsamling görs är genom observation. Dock kan som nämnt närvaron ha 

en påverkan, trots att det inte uppmärksammas (Jacobsen 2012, ss. 62-63). Vidare 

exempel på kvalitativa forskningsmetoder är kvalitativa intervjuer, där forskaren, 

genom samtalet med respondenten, kan göra sig underrättad med personens upplevelser 

och berättelse. Forskaren behöver inte vid kvalitativa intervjuer, ställa samma frågor till 

varje intervjuperson, utan istället låta samtalet forma frågorna. Dock bör forskaren ha en 

viss styrning på sina intervjufrågor för att kunna leda samtalet i den riktning hen har sitt 

forskningsintresse på (Widerberg 2002, ss.16-17). Kvalitativ metod handlar i stora drag 

om att forskaren ska skapa förståelse för ett specifikt sammanhang och dess fördel är att 

metoden är flexibel, då den kan anpassas efter varje kontext (Eliasson 2013, ss. 26-27). 

Kvantitativ metod är en forskningsmetod som i stort sett handlar om mätning. Detta 

innebär att den insamlade datan är mätbar och kännetecknas av att man kan sätta siffror 

på den. Datan kallas vid vissa tillfällen även för hårddata, till skillnad från den data som 

inhämtas vid en kvalitativ undersökning, som kallas för mjukdata. Det mest uppenbara 

intresset vid en kvantitativ undersökning är generalisering. Vid kvantitativa 

undersökningar är forskaren oftast intresserad av att undersöka i vilken omfattning 

studiens resultat går att generalisera. Det vill säga huruvida resultatet går att 

generalisera utöver den specifika undersökningen (Bryman 2011, ss. 168-169).   

Det finns både för- och nackdelar med de olika metoderna. Vad som kan ses som en 

fördel med kvantitativa undersökningar är möjligheten till avgränsning av 

informationsmängden. Vid en enkätundersökning exempelvis formuleras de frågor som 
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är av intresse för studien, vilka respondenterna i sin tur svarar på. Den information som 

man får in handlar således om det man är intresserad av, förutsatt att respondenterna 

besvarar frågorna samt att frågorna är väl formulerade och begripliga. Detta kan ses 

vara en stor fördel vid bearbetning och analys av data. Däremot kan denna fördel också 

ses som en nackdel. Den avgränsning som enkäter innebär, utesluter information som 

kan vara av intresse för en ökad förståelse, exempelvis saker som man i efterhand inser 

att man borde ha frågat om. Detta leder oss således in på en fördel med kvalitativa 

undersökningar. Vid intervjuer exempelvis har forskaren möjlighet att ställa 

uppföljningsfrågor, dels vid missförstånd men också för att få en ökad förståelse för det 

som studeras och mer utvecklade svar. Dock är nackdelen med intervjuer som exempel, 

att respondenten upplever att det är svårt att vara fullt ärlig inför en intervjuare. Detta 

gör att respondenten kanske svarar det som hen upplever att intervjuaren intresserar sig 

av, eller vad som gör att hen framstår som bra, det vill säga för att göra ett gott intryck. 

Dessutom är det inte möjligt, i samma utsträckning som vid kvantitativa 

undersökningar, att generalisera datan till att gälla fler fall än enbart det specifika fallet, 

vilket också kan ses som en nackdel (Larsen 2018, ss. 34-37). Däremot går det att göra 

så kallade “måttliga” generaliseringar vid kvalitativa undersökningar. Detta innebär att 

det resultat som framkommer vid undersökningen kan ses som ett exempel på en 

bredare uppsättning av identifierbara drag. För att klargöra detta än mer så kan 

socialsekreterare inom socialtjänsten tas som exempel. När en forskare tar fram resultat 

som rör socialsekreterare som hör till en viss sektion, går detta resultat i de flesta fall att 

jämföras med de resultat som andra jämförbara grupper visar, det vill säga 

socialsekreterare inom andra sektioner. Måttliga generaliseringar handlar med andra ord 

om jämförelser och kopplingar, vilket också bemöter kritiken om att det inte går att 

generalisera inom kvalitativ forskning (Bryman 2011, s. 369).  

 

4.2 Metodkombination 

 

Både kvalitativ metod och kvantitativ metod har som inriktning att ge en bättre 

förståelse för hur individer, grupperingar och inrättningar i samhället agerar och 

inverkar på varandra. De stora skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ metod är 

hur forskaren som använder kvantitativ metod omvandlar datan till siffror och antal, 

vilket det sedan görs statistiska analyser på. I den kvalitativa metoden används 

forskarens tolkning och syn på informationen, som exempelvis kan vara sociala 
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sammanhang eller sociala skeenden. Dessa exempel kan inte omvandlas till siffror och 

det finns därav vissa förhållanden/tillfällen där antingen kvalitativ eller kvantitativ 

metod bör användas. Vill forskaren ha ett totalperspektiv eller förstå olika sociala 

processer och hur de samspelar kan de båda metoderna vara till användning  (Holme & 

Solvang 1997, ss.76-77). 

Att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod kan göras med fördel då de styrker 

varandras för- och nackdelar. Vidare fördelar med att kombinera de två metoderna är att 

om resultatet blir detsamma genom olika tillvägagångssätt, kan informationen som förts 

in ses som giltig och att resultatet inte blev till som en följd för att en specifik metod 

användes. Det finns flera strategier för hur kvalitativ och kvantitativ metod kan 

kombineras och en av dem är att forskaren använder sig av både kvantitativ och 

kvalitativ metod under datainsamlingen och i dataanalysen. Detta sätt medför att 

informationen som samlas in på de olika sätten kan stärka varandra (Holme & Solvang 

1997, ss. 85-88). En metodkombination ger också en större fullständighet. Detta 

eftersom de båda metoderna som nämnts, styrker varandra och kompenserar för 

varandras svagheter, vilket ger en mer heltäckande förståelse och beskrivning av det 

som studeras (Bryman 2011, s. 560).  

 

4.3. Vetenskapsteoretisk ansats  
 

 

Socialkonstruktivismen utgör studiens vetenskapsteoretiska ansats och är ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv att se på samhället som socialt konstruerat av 

människor i samspel med varandra. Några resultat av socialkonstruktivismen, det vill 

säga genom mänskligt samspel och kollektivt handlande, är exempelvis sociala regler, 

normer och strukturer. Konstruktionen bygger på den kunskap eller ”sunda förnuft” som 

människor har om samhället. Denna sociala konstruktion av verkligheten är en process 

som sker långsamt och gradvis. Den utgår från idén om att människor, i interaktion med 

varandra och i samspel med omgivande diskurser och ideologier i samhället som formas 

av övergripande maktrelationer, delar med sig av sina kunskaper om olika förhållanden 

i samhället. Detta innebär att en del övergripande strukturer och samhälleliga 

föreställningar i samhället, det som kallas diskurser, spelar en viktig roll i förhållande 

till hur den sociala verkligheten konstrueras och vilka ideal eller sanningar som 

dominerar (Johansson & Lalander 2013, s. 200).  
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Dessa föreställningar blir således överenskomna uppfattningar om den sociala 

verkligheten som i sin tur blir legitimerade som sanningar. Uppfattningarna blir därmed 

regler för beteendet, det vill säga vi beter oss i enlighet med dessa. Av denna anledning 

kan även vi människor ses som ett resultat av samhället, då vi präglas av en sådan 

förståelse och lär oss att acceptera det som verklighet (Payne 2015, ss. 40-41; Bäck-

Wiklund 2015, s. 78). Verkligheten är inte enbart socialt konstruerad, det vill säga 

samhället finns också som ett objektivt fenomen. Dock ges samhället en subjektiv 

mening till följd av människornas kunskap, handlingar och betydelser (Bäck-Wiklund 

2015, s. 79).  

Det socialkonstruktivistiska perspektivet har som fokus hur vissa fenomen betraktas 

som sociala problem, det vill säga vilka är orsakerna, hur formas och konstrueras 

problem? Detta för att i sin tur kunna förstå vilka konsekvenserna kan bli (Jacobsson et 

al. 2010, s.78).  

 

4.4 Kvalitativa webbenkäter 

 

Enkäter är ett enkelt och billigt sätt att genomföra undersökningar på. Det är dessutom 

mindre tidskrävande än vad det är att göra intervjuer och fler personer kan nås genom 

enkäter (Ejvegård 2009, s.55).  

Det finns olika former av enkäter, där webbenkäter och pappersenkäter är två exempel. 

Webbenkäter är till skillnad från pappersenkäter mer kostnadseffektivt och är ett 

smidigt sätt för den som genomför studien att få in det besvarade materialet direkt i 

datorsystemet (Wenemark 2017, s.46). Webbenkäter är dessutom bättre ur ett 

miljöperspektiv (Hagevi & Viscovi 2016, s.179). Vad som dock kan ses som en nackdel 

med just webbenkäter är det faktum att e-postmeddelanden från vissa bedragare kan ge 

ett intryck av att komma från en pålitlig avsändare, men då mottagaren klickar på 

länken innehåller den i stället virus. Detta faktum gör att många känner misstro till 

webbundersökningar och därav väljer att avstå från dem, vilket i sin tur kan leda till en 

lägre svarsfrekvens (Wenemark 2017, s. 46). En annan nackdel med webbenkäter är det 

faktum att teknikproblem många gånger uppstår, exempelvis att programvaran inte 

accepterar enkäten, eller att enkäten bedöms vara skräppost av e-postprogrammet 

(Hagevi & Viscovi 2016, s.178). Yterliggare en nackdel, som också grundar sig i det 

tekniska, är exempelvis den lättillgänglighet som internet innebär. Internet möjliggör 
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skapandet av enkäter och enkätundersökningar som kanske inte är väl utformade och 

med dåligt konstruerade frågor, vilket gör att vissa väljer att helt avstå ifrån att besvara 

dem (Trost 2012, s.136). Tenknikproblem är något som vi anser inte går att kontrollera. 

Vi har däremot gjort flera prövningar av enkäten innan den skickats ut. Som exempel 

öppnade vi upp enkäten på olika datorer, mobiltelefoner av olika märken, surfplattor 

samt att vi även skickade enkäten till ett antal försökspersoner i vår närhet som ombads 

att testa den. Svaren från försökspersonerna har dock tagits bort. Vad som också kan 

anses vara problematiskt i förhållande till enkäter är det faktum att det inte finns 

möjlighet att hjälpa respondenten med sina frågor. Det vill säga, om respondenten 

upplever att något är otydligt, kommer denne troligtvis att avstå från att svara på frågan 

överhuvudtaget. Därav är det av stor vikt att de frågor som ställs är klara och tydliga, 

detta för att undvika missförstånd och till följd av det även bortfall (Bryman 2011, s. 

229).  

Syftet med denna studie har varit att undersöka vad socialsekreterare inom 

socialtjänsten upplever att klienterna har för uppfattningar om socialtjänsten och hur det 

i sin tur kan påverka socialsekreterarna i deras  arbete och privatliv. Då vi önskat att få 

ett totalperspektiv med vår studie, ansåg vi att en enkätundersökning i form av en 

kvalitativ webbenkät var mest lämplig. Vi har valt att formulera fasta svarsalternativ 

såväl som öppna frågor med fritextrutor. Öppna frågor med textsvar är användbara när 

det rör sig om eftertanke och berättande och ger respondenten möjlighet att få yttra sig 

obehindrat i relation till frågan. Dessutom ges vi som frågeställare möjlighet till djupare 

förståelse och inblick (Wenemark 2017, s. 141).  

En fördel med webbenkäter kan sägas vara det faktum att respondenten ges möjlighet 

att besvara frågorna när hen har tid och möjlighet. Webbenkäter kan med andra ord 

lättare anpassas efter respondenternas behov (Bryman 2011, s. 229). Då vi båda haft 

praktik på socialkontor, är vi dessutom väl medvetna om den tidspress som råder bland 

socialsekreterarna. Med hänsyn till detta fann vi det motiverat att utföra en webbbaserad 

enkätundersökning, som i regel tar mindre tid att utföra än exempelvis en intervju samt 

att undersökningen genomförs på respondentens villkor, exempelvis vad gäller tidpunkt 

för utförandet av undersökningen. En annan fördel med enkätundersökningar är att de 

inte medför någon intervjuareffekt. Vid intervjuer kan respondenten påverkas av 

intervjuarnas etnicitet, kön och sociala bakgrund i de svar hen delger, vilket vid 

enkätundersökningar inte blir aktuellt då det inte finns någon frågeställare närvarande 

(Bryman 2011, s.229). Även för oss som frågeställare har enkäter varit mindre 
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tidskrävande, särskilt i den fortsatta processen, det vill säga vid bearbetning och analys 

av materialet. Detta eftersom datorsystemet på egen hand förenklar datamängden och 

klassificerar materialet samt att det gett oss mer tid åt analysarbetet.  

 

4.5 Tillvägagångssätt och enkätkonstruktion 

 

Frågeformuläret har utformats utifrån studiens syfte och frågeställningar, där även 

sådant som tidigare studier påvisat har beaktats. De fasta svarsalternativen utformades 

likaså i förhållande till tidigare studier, men också med hjälp av vår handledare. Enkäten 

inleddes med diverse demografiska frågor, det vill säga inledande frågor som 

exempelvis berör respondentens ålder och kön (Trost 2012, s. 65).  

Vi valde att kombinera fasta svarsalternativ med öppna fritext-frågor. Detta gjorde vi 

med hänsyn till att de båda alternativen oftast kompletterar varandra. Öppna frågor ger 

respondenten möjlighet att med egna ord uttrycka sina tankar och upplevelser. Dock kan 

öppna svarsmöjligheter emellertid upplevas som svåra då respondenten inte vet hur hen 

ska formulera sina tankar i ord (Wenemark 2017, s.141). Därav är fasta svarsalternativ 

ett komplement till de öppna frågorna. Till de fasta svarsalternativen lade vi dessutom 

till ”annat” som ett svarsalternativ. Detta är ett sätt att ge respondenten fria möjligheter 

även vid fasta svarsalternativ, men likväl en möjlighet för frågeställare att få värdefull 

information (Wenemark 2017, 138). Till vissa frågor har vi valt att ha ett ”vet ej”- 

alternativ. Detta för att ge respondenten en möjlighet att svara även då hen faktiskt inte 

vet svaret på frågan, ett flyktalternativ med andra ord. Istället för att respondenten inte 

svarar på frågan överhuvudtaget och att det därav blir ett bortfall, är det nästan bättre att 

alltid erbjuda denna typen av svarsalternativ. Dessutom kan ”vet ej” vid vissa tillfällen 

vara en viktig information i sig (Wenemark 2017, s. 137).   

Vi formulerade ett informationsbrev där bland annat studiens syfte, vilka som utför 

undersökningen, när vi senast önskar få svar, hur lång tid enkäten beräknas ta att svara 

på, samt att deras deltagande är frivilligt och anonymt framgick. Informationsbrevet 

lades som en första-sida i enkäten (se bilaga).  

Innan enkäten skickades ut till möjliga respondenter testade dels vi själva att göra den, 

men vi bad också vår handledare om råd samt att vi bad en bekant till oss som tidigare 

arbetat på socialtjänsten läsa igenom frågorna med kritiska ögon. Att testa 

frågeformuläret är ett sätt att säkerställa att det går att besvara och att det mäter det som 
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avses (Wenemark 2017, s. 169). Att säkerställa att frågeformuläret fungerar som tänkt 

och att undersökningen i sin helhet blir bra, kallas med andra ord, för att utföra en 

pilotstudie. Pilotstudier i förhållande till enkäter är av stor vikt. Detta eftersom det med 

enkäter dröjer något tills enkäterna kommer tillbaka innan det går att upptäcka 

eventuella oklarheter, till skillnad från intervjuer. Vid intervjuer kan eventuella problem 

med frågorna visa sig efter bara ett fåtal undersökningar, vilka ganska omgående kan 

åtgärdas (Bryman 2011, s. 158). Efter att vi beartbetat enkäten bestämde vi oss för att 

skicka ut den.  

Vi kontaktade kontaktcentrum för sex olika kommuner och bad om kontaktuppgifter till 

gruppledare för respektive sektion inom socialtjänsten i varje kommun. När vi fick 

denna information formulerade vi ett mail till respektive gruppledare där vi bad dem att 

vidarebefordra vår enkät till socialsekreterarna. Totalt nåddes ungefär 170 

socialsekreterare av enkäten.  

Vi sammanställde svaren av de frågor med fasta svarsalternativ i programvaran SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), som vi sedan valde att analysera genom 

univariat analys. Univariat analys innebär att analysera en variabel, till skillnad från 

exempelvis bivariat analys där sambandet mellan olika variabler analyseras. Resultatet 

har vi valt att framställa i form av frekvenstabeller, som visar antalet personer samt 

andelen personer procentuellt som tillhör respektive kategori inom den aktuella 

variabeln (Bryman 2011, s. 322).  

De svar som inkom genom fritextfrågorna valde vi att analysera genom en 

innehållsanalys. Innehållsanalys innebär att analysera innehållet i en textdata som sedan 

exempelvis illustreras i form av citat (Bryman 2011, s. 505). Vi har därmed valt att 

framställa relevanta svar från fritextfrågorna i form av citat.  

 

4.6 Bortfall 

 

Bortfall innebär avsaknad av värden i en undersökning (Japec 1997, s.14). Det kan 

handla om avsaknad av ett svar, likväl som av flera. Varför vissa frågor inte blir 

besvarade eller varför vissa väljer att inte delta i en undersökning överhuvudtaget kan 

bero på flera olika faktorer. Exempelvis kan frågorna vara ställda på ett svårförståeligt 

sätt, vilket gör att vissa väljer att helt avstå från dem. Öppna frågor med fritext kan 

ibland upplevas som ansträngande att fylla i, vilket också gör att vissa avstår ifrån att 
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fylla i dem. Det kan likväl handla om tidsbrist eller brist på motivation. Ibland kan 

enkäter med många frågor upplevas som tidskrävande, vilket gör att vissa väljer att 

avstå i stället. Frågornas konstruktion kan ge känslor av irritation, exempelvis om 

frågorna är upprepande eller upplevs som ”dumma”. Det kan även handla om någon 

form av misstro till studien och dess framställning av resultat, det vill säga en oro över 

att det som sagts kommer att analyseras, tolkas eller redovisas felaktigt (Wenemark 

2017, ss.25-26).  

Det finns som nämnt en mängd olika faktorer som leder till bortfall. Dock kan bortfallet 

hanteras och minimeras. Att exempelvis skicka ytterligare påminnelser är ett sätt. Det 

uteblivna deltagandet behöver inte nödvändigtvis handla om ovilja eller att det är något 

fel med förmuläret. Det kan också bero på att undersökningen i själva verket glömts 

bort och att mottagaren behöver en påminnelse. Ett annat sätt att hantera bortfallet är att 

hålla formuläret kort. Detta innebär att även om det råder tidsbrist, kan en kortare enkät, 

med viss möjliget hinnas besvaras (Wenemark 2017, s.237; Japec 1997, s. 22).   

Vår ambition har varit att få minsta möjliga bortfall i vår studie. Vi har till att börja med 

eftersträvat att utforma en så kort enkät som möjligt. Vidare har vi vid frågor med fasta 

svarsalternativ även lagt till ett alternativ med öppen svarstext, detta för att ge 

respondenterna möjlighet att svara utifrån egna förutsättningar då de redan angivna 

svarsalternativen inte anses passande. Vi har också skickat påminnelse till respektive 

gruppledare om att vidare påminna socialsekreterarna om undersökningen. I samband 

med att vi önskade skicka ut våra enkäter förekom det röda dagar, klämdagar och 

halvdagar, vilket vi också haft i åtanke. Därmed har vi försökt undvika att skicka ut 

enkäten någon av dessa dagar, för att minimera bortfallet.  

Som nämnt nåddes omkring 170 socialsekreterare av enkäten, varav 84 av dem 

besvarade den. Detta innebär därmed att ungefär 50% av de tillfrågade uteblev från att 

besvara enkäten.  

 

4.7 Urval och urvalsmetod 

 

I början av arbetet med studien, bestäms urvalet av dem som skall utgöra 

respondenterna. Urval kan göras på olika sätt för att få en representativ bild av 

verkligheten. Exempel på urvalsmetod kan vara ett obundet slumpmässigt urval, vilket 

innebär att respondenterna i undersökningen väljs ut genom lotteri, förutsatt att 
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respondenterna är ordnade efter en specifik ordning (Hagevi & Viscovi 2016, ss. 161-

166). Ett annat exempel är strategiskt urval som innebär att undersökaren själv 

bestämmer urvalet och respondenterna kan väljas ut efter vissa variabler som 

exempelvis kön, ålder eller yrke. Strategiskt urval kan användas när generella slutsatser 

förväntas nås utifrån mindre urvalsgrupper (Trost 2012, ss. 32-33). 

Utifrån studiens syfte ansåg vi att det var relevant att göra ett strategiskt urval av 

respondenter, då vi valt att koncentrera oss på socialsekreterare och deras upplevelser av 

vad klienterna har för uppfattning om socialtjänsten. Vi har skickat ut enkäter till sex 

olika kommuner, där alla socialsekreterare på socialtjänsten i de olika kommunerna 

utgjorde studiens respondenter. Kommunerna ligger geografiskt nära varandra, men är i 

storlek och befolkningsmässigt olika. Respondenterna delar egenskapen att vara 

socialsekreterare, men arbetar i olika sektioner. Vidare har vi valt att skicka ut enkäten 

till kommuner som inte ligger i direkt närhet av universitet eller högskola, då vi kunde 

se en risk för att fler studenter skulle genomföra undersökningar i dessa områden och att 

detta skulle kunna påverka svarsfrekvensen, då socialsekreterarna i sådana fall skulle 

överösas av undersökningsförfrågningar. Att skicka enkäten till olika kommuner ansåg 

vi dessutom skulle minimera risken för att någon typ av arbetsplatsdiskurs skulle 

tendera att bli synlig genom studien.  

 

4.8 Arbetsfördelning 

 

 

Vi började vårt arbete med att skapa ett Google drive dokument, för att smidigt kunna 

arbeta tillsammans. Vi skrev gemensamt inledningen, problemformuleringen samt vårt 

syfte och frågeställningarna. Sökningar kring tidigare forskning gjordes gemensamt och 

vi delade sedan upp att läsa de artiklar vi hittat, för att sedan återigen gemensamt 

bearbeta och skriva avsnittet om tidigare forskning. Vidare fördjupade vi oss i olika 

delar av metodavsnittet, där vi sedan tillsammans sammanställde materialet till en 

bearbetad text. Teoriavsnittet gjorde vi på liknande sätt som metodavsnittet. Enkäten 

konstruerade vi tillsammans baserat på tidigare forskning samt vårt syfte och 

frågeställningarna. Avsnittet som innefattar resultat och analys har vi först diskuterat 

gemensamt där vi samtidigt fört anteckningar för att sedan bearbeta det till en 

sammanhängande text. Det slutliga diskussionsavsnittet skrev vi likaså ihop.  
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4.9 Validitet och Reliabilitet 

 

När en undersökning görs är det viktigt att göra bedömning av reliabilitet och validitet 

genom hela undersökningen (Larsen 2018, ss.129) 

4.9.1 Validitet 

Validitet handlar om giltigheten i det vi mäter eller frågar om. Detta innebär att 

resultaten som forskningen får fram, faktiskt svarar på de frågor som forskaren ställt. 

För att en forskning ska få en hög validitet, eller giltighet, ska den utföras med stöd av 

väsentlig forskning och inom de vetenskapliga ramar som finns (Tjora 2012, s. 162). 

Vidare kan validitet förklaras som att det som ska mätas, är det som verkligen mäts. 

Slutsatserna som forskaren kan dra genom mätningarna som gjorts, får en hög validitet 

om hen har granskat slutsatserna kritiskt och verkligen grundat dem, genom relevanta 

mätningar och därav fått relevanta resultat. Det finns flera frågor som forskaren kan 

ställa kring sin forskning för att uppnå validitet, exempelvis om man mäter det som är 

av relevans, har rätt frågor ställts för att få svar på det forskningen ämnar studera eller 

finns det med för många irrelevanta frågor som inte berör forskningens syfte (Larsen 

2018, ss.59-61). 

Pilotstudien som utfördes i samband med utformandet av enkäten ämnar, som nämnt, att 

säkerställa att undersökningen i sin helhet blir bra och att frågorna svarar på det studien 

syftar ge svar på. Utförandet av pilotstudien kan således sägas ge studien en högre 

validitet.  

 

4.9.2 Reliabilitet 

Reliabilitet kan kort beskrivas som pålitlighet eller tillförlitlighet. Det vill säga, 

när  forskning utförts inom samma område och där forskarna använt samma 

forskningsmetod, dock vid olika tidpunkter men ändå fått fram liknande resultat. Detta 

ger forskningen en hög reliabilitet då forskningsupplägget ses som säkert. För att få en 

hög reliabilitet vid enkätundersökningar, är det av vikt att ställa frågor med precision. 

Exempelvis ska frågor som berör hur ofta någonting sker ställas med precisa svar i 

stället för att använda sig av exempelvis sällan eller ofta, då dessa begrepp kan tolkas 

olika av respondenterna (Larsen 2018, ss. 61-62). Som student i ett uppsatsskrivande är 

det i stort sett omöjligt att utföra studien upprepande gånger för att på så vis uppnå hög 
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reliabilitet i svaren. Däremot kan tidigare studier som gjorts inom området, som det vill 

säga visar på liknande resultat, stärka studiens tillförlitlighet (Barmark & Djurfeldt 

2015, s. 105).   

Eftersom studiens resultat ligger i nära linje med vad tidigare studier påvisat kan 

studien, med hänsyn till vad Barmark och Djurfeldt (2015) beskriver i ovanstående 

stycke, sägas uppnå hög reliabilitet.  

 

4.10 Etiska överväganden 

 

 

I Sverige finns Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 

Enligt 1 § skall forskaren se till “att skydda den enskilda människan och respekten för 

människovärdet vid forskning” 

I 4 § punkt 2 står följande; “ /…/ lagen skall tillämpas på forskning som utförs enligt en 

metod som syftar till att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt eller som 

innebär en uppenbar risk att skada forskningspersonen fysiskt eller psykiskt”. 

Vi har med hänsyn till lagen om etikprövning, utfört vår forskning med en metod, det 

vill säga enkäter, där vi ansett att forskningspersonen varken påverkas eller tar skada 

fysiskt eller psykiskt. Studiens respondenter nåddes av enkäten genom gruppledaren. 

Detta innebär att de tillfrågade och deras svar förblir anonyma. Vid en 

enkätundersökning har respondenten dessutom möjligheten att när som avbryta sin 

medverkan, även efter att undersökningen påbörjats.  

Vid forskning ställs det vissa förväntningar på forskarna, som har ett stort ansvar för de 

individer som deltar i deras undersökning. Förväntningarna avser exempelvis att 

forskarna inte ska påverkas av sina egna eller andras angelägenheter och då 

allmänhetens förtroende för forskningen är viktig för framtida forskning, är det av vikt 

att forskarna gör allt de kan för att genomföra forskning av hög kvalitet (Hermerén 

2011, s. 12). 

Vid all forskning bör de fyra forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet tas i 

beaktning, vilka är följande; 
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• Informationskravet, vilket innebär att deltagarna i undersökningen ska ges tydlig 

information om undersökningen och syftet med denna samt att det är ett frivilligt 

deltagande. 

• Samtyckeskravet. De medverkande har ett självbestämmande över deras 

medverkan i undersökningen och det är därmed viktigt att inhämta samtycke 

från dessa.  

• Konfidentialitetskravet, vilket innebär att de deltagande inte ska kunna 

identifieras av utomstående samt att eventuella personuppgifter ska bevaras så 

att oberättigade personer inte kan nyttja dem. 

• Nyttjandekravet. De svar undersökningen givit får endast användas till det syftet 

som enkäten är ämnad för. 

Vidare kan det även tas i beaktning att kringgå vissa typer av frågor, som kan upplevas 

känsliga eller påträngande. En granskning av enkäten bör göras av etiska skäl av dem 

som utför och har huvudansvaret för undersökningen (Ejlertsson 2005, ss. 29-30). 

Vi har skickat ut informationsbrev till respondenterna, där studiens syfte tydligt 

framförts samt påpekat att respondenterna har ett självbestämmande kring sin 

medverkan. I informationsbrevet har respondenterna även informerats om att deras 

deltagande är anonymt, såväl för oss som frågeställare såväl som för allmänheten. 

Dessutom har vi förklarat att enkätundersökningens svar endast används till denna 

studiens syfte och att enkäten med tillhörande svar raderas så fort studien blir klar.  

 

4.11 Metoddiskussion 

 

Vi har upplevt vissa svårigheter med att hitta relevant litteratur och forskning i 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Framförallt den tidigare forskningen 

upplevde vi framförde klienternas uppfattningar om socialtjänsten, samt vilka faktorer 

som anses påverka dessa uppfattningar. Däremot belystes sällan socialsekreterarnas 

situation och hur de i sin tur kan påverkas av klienternas uppfattningar. Forskningen 

påvisade att starka känslor hos klienterna är vanligt förekommande och att detta är 

något socialsekreterarna behöver acceptera. Dock anser vi att, även om det är något som 

bör accepteras, innebär det inte nödvändigtvis att de inte påverkas av det. Avsaknaden 

av tidigare forskning avseende socialsekreterarnas situation anser vi stärker behover och 

relevansen av vår studie än mer. 
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Vi anser att viss kritik också kan framföras vad gäller vårt val av datainsamlingsmetod, 

det vill säga enkäter. Detta eftersom svarsfrekvensen, som i fallet med vår studie, blev 

lägre än väntat. En möjlig anledning till varför bortfallet kan ha blivit som det blivit 

anser vi är framförallt, som nämnt tidigare, den tidsbrist som råder bland 

socialsekreterarna. Efter att själva ha praktiserat på socialkontor var vi väl medvetna om 

detta, därav eftersträvade vi att hålla enkäten så kort som möjligt. Detta till trots, blev 

bortfallet ungefär 50%. En annan möjlig förklaring kan vara den korta tidsintervall som 

socialsekreterarna hade att besvara enkäten, det vill säga vi önskade få svar inom en 

vecka. Detta av anledningen att socialsekreterarna, enligt vad vi bedömde, i sådana fall 

skulle svara omgående. I samband med påminnelsen fick vi dessutom, av en 

verksamhetschef i någon av de tillfrågade kommunerna, ett svar om att 

socialsekreterarna ofta tillfrågas att delta i enkätundersökningar av exempelvis andra 

myndigheter, vilka behöver prioriteras före enkäter utförda av studenter. Detta var 

exempelvis inget vi hade någon kännedom om, vilket möjligtvis kan ha påverkat 

svarsfrekvensen. En annan anledning till varför vissa respondenter inte besvarat enkäten 

kan vara det faktum att det, vid webbenkäter inte ges den enskilde möjlighet att ställa 

frågor kring enkätens utformning och innehåll. Detta innebär att, då något upplevs som 

otydligt bland respondenterna, uteblir de istället från att svara. En möjlig lösning hade 

varit att skriva kontaktuppgifter till oss frågeställare i informationsbrevet, men eftersom 

detta skickades till gruppledarna i första hand samt att vi ville ge deltagarna en 

någorlunda fullständig anonymitet, ansåg vi att det inte var nödvändigt. Vi har dock i 

efterhand insett att det vore en bra lösning i förhållande till eventuella missförstånd eller 

funderingar. Hade socialsekreteraren i fråga mailat oss och undrat över något vad gäller 

enkäten, hade detta i sin tur legat på dennes ansvar om hen inte längre förblir anonym 

för oss som frågeställare. En annan problematik som vi upplevt med enkäter som 

datainsamlingsmetod är det faktum att vi, vid analysen av resultaten, ett flertalet gånger 

känt ett behov av att ställa följdfrågor för att få en klarare uppfattning kring det som 

sagts. Detta hade exempelvis varit möjligt vid en intervju. Däremot har enkäter som 

datainsamlingsmetod gjort att vi kunnat nå ut till ett större antal respondenter. En 

övervägande del av dessa respondenter påtalade dessutom svårigheterna, det vill säga att 

de påverkas av klienternas negativa uppfattningar i sitt professionella arbete och 

privatliv, vilket visar på problemet och dess omfattning. Enkäter som metod kan därför 

sägas bädda för vidare, mer djupgående analyser, genom exempelvis intervjuer.  
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Ytterligare en aspekt att diskutera är studiens urval. Vi valde, som nämnt, att göra ett 

strategiskt urval av respondenter då vi valde att koncentrera oss på socialsekreterare 

som yrkesgrupp. Vi skickade ut enkäter till sex olika kommuner, där alla 

socialsekreterare, oavsett vilken sektion de arbetar inom, utgjorde studiens 

respondenter. Det föreligger i själva verket inga skäl till varför vi valde att skicka 

enkäten till just sex kommuner och inte fler, mer än att vi ansåg att det skulle vara 

tillräckligt. Vi anser, i och med att enkätundersökningen var riktad till alla 

socialsekreterare och inte till socialsekreterare i någon särskild kommun, att vi kunde ha 

ökat antalet kommuner för att på så vis öka svarsfrekven än mer.  

 

 

5. Resultat och analys 

 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för studiens resultat. Vi kommer inledningsvis 

att presentera de förklarande variablerna i form av respondenternas kön, ålder, 

yrkeserfarenhet samt inom vilken sektion de arbetar. Dessa variabler kommer däremot 

inte att analyseras, utan enbart att presenteras för att ge läsaren en bild av vilka de 

tillfrågade är. Vidare kommer vi att dela upp studiens frågeställningar i tre 

huvudrubriker, där vi kommer att presentera undersökningens resultat. Varje 

huvudrubrik kommer att avslutas med en analysdel, där resultatet kommer att kopplas 

till tidigare forskning, skam och/eller coping.  

 

5.1 Förklarande  variabler 

 

Tabell 1. Frekvenstabell för variabeln kön 
 

Antal Andel 

Kvinna 67 79,8 

Man 17 20,2 

Totalt 84 100 

 
Tabell 2. Frekvenstabell för variabeln ålder 

n = 84 (totala antalet respondenter) 
 

Medelåldern 40  

Lägsta ålder  22 

Högsta ålder  68 
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Tabell 3. Frekvenstabell för variabeln yrkeserfarenhet 

n = 84 (totala antalet respondenter) 
 

Medelvärde 7,7738 

Minst antal år 0,50 

Högst antal år 32 

 
Tabell 4. Frekvenstabell för variabeln sektion 
 

Antal Andel 

Barn och ungdom 26 31 

Ekonomi 29 34,5 

Familjerätten 6 7,1 

Vuxen 23 27,4 

Totalt 84 100 

 

I ovanstående tabeller kan vi urskilja att en övervägande del av de tillfrågade är kvinnor. 

Medelåldern bland respondenterna är 40 år, varav den yngsta är 22 år gammal och den 

äldsta 68 år. Den exakta ordalydelsen för variablerna yrkeserfarenhet och sektion är, 

”hur länge har du arbetat som socialsekreterare?” samt ”Inom vilken av socialtjänstens 

sektioner arbetar du?”. Respondenterna har i genomsnitt arbetat som socialsekreterare i 

sju år. De flesta arbetar inom ekonomisektionen, men det är inga större avvikelser i 

jämförelse med sektionen för barn och unga samt vuxensektionen.  

 

 

5.2 Uppfattningar 

 

 

Tabell 5. Frekvenstabell för variabeln uppfattningar  

(Den exakta ordalydelsen för variabeln är ”Vilka uppfattningar upplever du att klienterna har 

om socialtjänsten överlag?”) 
 

Antal Andel 

Bra 20 23,8 

Dåliga 37 44 

Varken eller 27 32,1 

Totalt 84 100 
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Tabell 6. Frekvenstabell för variabeln orsaker  

(Den exakta ordalydelsen för denna variabel är ”Vad anser du att dessa uppfattningar grundar 

sig i?”) 
 

Antal Andel 

Egna erfarenheter av socialtjänsten 26 31 

Rykten 19 22,6 

Medias porträttering av socialtjänsten 13 15,5 

Känslor av skam 22 26,2 

Förväntningar 1 1,2 

Missförstånd                      1 1,2 

Sammanblandning med andra myndigheter 1 1,2 

Okunskap 1 1,2 

Totalt 84 100 

 

Vad som framgår av tabellerna ovan är att en större del av de tillfrågade respondenterna 

upplever att klienterna har dåliga uppfattningar om socialtjänsten. Den största andelen 

anser att uppfattningarna grundar sig i egna erfarenheter av socialtjänsten samt känslor 

av skam och rykten. Som nämnt tidigare i studien beskriver även Ylvisaker (2011) att 

klienters negativa upplevelser av socialtjänsten ofta grundar sig i hur socialsekreteraren 

förhåller sig till klienten. En socialsekreterare som förhåller sig strängt till lagar och 

regler upplevs mycket formell och i det närmaste svårtillgänglig, vilket i sin tur 

påverkar klientens upplevelse av socialtjänsten negativt.  

 

Skamkänslor är även det något som, enligt de framtagna resultaten, påverkar klienternas 

uppfattningar av socialtjänsten. Även Starrin (2013) förklarar att känslor av skam är 

vanligt förekommande vid kontakten med socialtjänsten eftersom det anses vara ett 

misslyckande att behöva hjälp i sin tillvaro. Att vissa företeelser ”anses” vara ett 

misslyckande och andra inte kan anses ha sin grund i det sociala samspelet. 

Socialtjänsten är en samhällsfunktion som har som avsikt att hjälpa människor, det vill 

säga avsikten är god. Trots det känner människor skam till följd av kontakten med 

socialtjänsten. Detta handlar om att människor i interaktion med varandra kontruerar 

uppfattningar kring vad som anses vara normalt respektive avvikande, varpå en 

betydande del av allmänheten har en negativ syn på biståndstagare. Av den orsaken kan 

biståndstagandet ge upphov till känslor av skam eftersom det upplevs som avvikande att 

be samhället om hjälp i förhållande till de konstruerade uppfattningarna som finns bland 

människor kring vad som anses vara normalt respeltive avvikande. Med vetskapen om 



  
 

27 

att biståndstagande anses vara något negativt, blir det onekligen påfrestande att som 

som biståndstagare bli ”föremål” för det som anses vara avvikande. Kontakten med 

socialtjänsten kan alltså ge upphov till känslor av skam (jmf Starrin 2013).    

 

Media och rykten anses likaså ha en betydande roll i förhållande till hur klienter 

uppfattar socialtjänsten. I likhet med detta förklarar även Kagan (2016) att media ofta 

porträtterar socialtjänsten som ”ond” genom att presentera händelser som för 

utomstående kan framstå som ”hemska”. Dessutom lyfter Sjögren (2018) problematiken 

kring att sekretesslagen ofta utgör ett hinder i möjligheten att rättfärdiga det som media 

rapporterar om för att på så vis ge en fullständig bild av händelsen. Det journalister 

rapporterar om blir således legitima sanningar, särskilt apropå sekretesslagen och den 

begränsade möjligheten för socialsekreterare att försvara sig (jmf Payne 2015 och Bäck-

Wiklund 2015).  

 

Perlinski, Blom och Morén (2013) förklarar att en god relation mellan 

socialsekreteraren och klienten är av betydelse i förhållande till hur klienten förhåller 

sig till socialtjänsten. I likhet med författarna beskriver även merparten av 

respondenterna i studien att relationsskapandet är A och O. En av de uttrycker följande;  

 

Relationen mellan socialsekreterare och klient har en stor betydelse. Det skapar tillit och ger hoppfullhet 

till klienterna. Vid en bra relation kan man dessutom lättare prata om svåra/tunga saker samt enklare 

förmedla ett ”dåligt” budskap. 

 

Respondenterna är i stort sett överens om att relationsskapandet är av stor betydelse. 

Dock påpekar de diverse svårigheter i relationsskapandet, maktobalansen exempelvis. 

Det ojämnlika maktförhållanden som är mellan socialsekreteraren och klienten skapar 

ett avstånd, vilket även Sjögren (2018) betonar. Sjögren beskriver maktaspekten som ett 

hinder i förhållande till att skapa en god relation till klienten. Författaren menar att det 

onekligen är svårt att skapa en god relation i en verksamhet som kännetecknas av 

”kontroll och granskning”. En respondent förklarar att det kan upplevas som onaturligt 

att skapa en god relation till någon som fattar beslut över ens liv. Tidsbristen är en 

annan faktor som också kan begränsa och försvåra relationsskapandet enligt Sjögren 

(2018). Detta är något som även respondenterna i studien framhåller. En av dem säger 

följande;  
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Tidsbristen är en av de stora svårigheterna. Om jag hade haft mer tid att lägga på klientmöten och 

uppföljningar av möten så skulle det bidra till mer träffar och starkare relation. Mötena blir något som 

man behöver göra för att kunna checka av det på sin checklista.  

 

Med hänsyn till de ökade kraven på effektivitet som finns inom den offentliga sektorn 

behövs också en avgränsning i ambitionsnivån till vad som är möjligt att göra med 

hänsyn till de förutsättningar som finns (jmf Svedberg 2012). Språk, kultur, ålder och 

personkemi är också något som respondenterna beskriver som faktorer vilka försvårar 

ett relationsskapande mellan socialsekreterare och klient. En av respondenterna påpekar 

dessutom att användningen av tolk kan hindra relationsskapandet, vilket är intressant 

med hänsyn till att intentionen med tolkanvändning är att möjliggöra en kommunikation 

berörda parter emellan för att på så vis öka förutsättningarna för ett relationsskapande.  

 

5.3 Påverkan 

 

 

Tabell 7. Frekvenstabell för variabeln OM påverkan i arbetet  

(Den exakta ordalydelsen för variabeln är ”Anser du att klienternas uppfattningar påverkar dig i 

ditt arbete?”) 
 

Antal Andel 

Instämmer inte alls 5 6 

Instämmer till viss del 42 50 

Neutral 20 23,8 

Instämmer till stor del 17 20,2 

Totalt 84 100 

 

 

I tabellen ovan kan vi se att en övervägande andel angett att de påverkas av klienternas 

uppfattningar i sitt arbete, dock påverkas de i olika stor omfattning. En liten andel har 

uppgett att de inte påverkas alls.  
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Tabell 8. Frekvenstabell för variabeln HUR påverkan i arbetet 

(Den exakta ordalydelsen för variabeln är ”Hur påverkas du av klienternas negativa 

uppfattningar i ditt arbete?”) 
 

Antal Andel 

Jag påverkas i hur jag tänker kring säkerhet 24 28,6 

Jag påverkas i huruvida jag väljer att ta kontakt med klienten 16 19 

Jag påverkas i mitt bemötande gentemot klienten 33 39,3 

Jag påverkas vid handläggningen av ärendet 11 13,1 

Totalt 84 100 

 

 

I denna tabell har den största andelen respondenter angett att de påverkas i sitt 

bemötande gentemot klienten. Ett fåtal har uppgett att de påverkas vid handläggningen 

av ärendet. 

 
Tabell 9. Frekvenstabell för variabeln OM påverkan i privatlivet 

(Den exakta ordalydelsen för variabeln är ”Anser du att klienternas uppfattningar påverkar dig i 

ditt privatliv?”) 
 

Antal Andel 

Instämmer inte alls 24 28,6 

Instämmer till viss del 38 45,2 

Neutral 13 15,5 

Instämmer till stor del 7 8,3 

Instämmer helt och hållet 2 2,4 

Totalt 84 100 

 

 

Ovanstående tabell påvisar att de flesta påverkas till viss del av klienternas 

uppfattningar i sitt arbete. En stor andel har uppgett att de inte påverkas alls.  
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Tabell 10. Frekvenstabell för variabeln HUR påverkan i privatlivet 

(Den exakta ordalydelsen för variabeln är ”Hur påverkas du av klienternas negativa 

uppfattningar i ditt privatliv?”) 
 

Antal Andel 

Jag måste tänka på var jag handlar 5 6 

Jag måste tänka på hur jag rör mig bland folk 9 10,7 

Jag måste tänka på vad jag lägger upp på sociala medier 14 16,7 

Jag känner mig inte stolt med min yrkestitel 9 10,7 

Jag känner mig stressad 12 14,3 

Jag tänker på arbetet på min fritid 18 21,4 

Jag kan inte sova på nätterna 5 6 

Jag känner inte att jag gör ett bra arbete 12 14,3 

Totalt 84 100 

 

 

I denna tabell kan vi se att det är någorlunda jämnt fördelat mellan de olika 

svarsalternativen. 

 

Som nämnt har en övervägande del av de tillfrågade uppgett att de påverkas av 

klienternas uppfattningar om socialtjänsten i sitt arbete. De uppger att de främst 

påverkas i sitt bemötande gentemot klienten. Ett fåtal har angett att de påverkas vid 

handläggningen av ärendet. En möjlig förklaring till att enbart ett fåtal uppgett att de 

påverkas vid handläggningen av ärendet kan vara att det ”anses” vara oprofessionellt i 

förhållande till de lagar och regler som finns. Att däremot påverkas i sitt bemötande 

kan, vad vi anser, förefalla mer naturligt, eftersom socialsekreteraren i ett direkt 

scenario får möta de starka känslorna och att det därav uppfattas som mer ”normalt” att 

påverkas i sitt bemötande.  

 

En liten andel har uppgett att de inte alls påverkas av klienternas uppfattningar i sitt 

arbete. En av dessa respondenter förtydligar detta genom att uttrycka följande;  

 
  Jag påverkas sällan av vad andra tycker och tänker om mig personligen, och jag är likadan i mitt jobb. 

Jag kan mitt jobb och vad det innebär, jag har kunskapen. Klienterna som jag möter har inte det på samma 

sätt, så varför påverkas av okunskap eller fördomar?.  
 

 

Vi kan här se en koppling till copingresurserna, närmare bestämt de inre resurserna. I 

detta fallet uttrycker respondenten att hen inte behöver påverkas eftersom hen anser sig 

ha den framstående kunskapen kring arbetet. Brattberg (2008) beskriver bland annat 

självsäkerhet som en inre copingresurs, det vill säga en personlighetsfaktor som ger en 
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god copingförmåga, som i sin tur ger den enskilde ett underlag vid påfrestande 

situationer. Respondenten i fråga visar en personlig självsäkerhet som vi anser gör att 

hen inte påverkas av vad klienterna har för uppfattning om hen och den verksamhet som 

hen arbetar inom. Respondenten visar dessutom på en professionell säkerhet, som 

bygger på kunskap och yrkeserfarenhet 

 

En annan respondent berättar följande;  

 
    Jag kunde påverkas en del i början, då tvivlade jag mycket på mitt eget arbetssätt. Men jag har med 

tiden lärt mig att det är helt normalt att klienterna kan reagera starkt, vilket jag i nuläget bara har 

förståelse för. Det är alltså inget jag påverkas av. 
 

Respondenten understryker här vikten av att ha en förståelse för klienten, vilket även 

Sjögren (2018) gör tydligt i sin avhandling. Författaren menar att det är viktigt att vara 

medveten om vad det innebär att vara i kontakt med socialtjänsten och försöka sätta sig 

in i klientens perspektiv. Att ha förståelse kan också utifrån Brattbergs (2008) förklaring 

av copingstrategier, tolkas som en känslofokuserd copingstrategi.  

 

I frågan om socialsekreterarna anser att klienternas uppfattningar påverkar dem i deras 

privatliv har de flesta uppgett att de påverkas till viss del. De påverkas exempelvis i 

förhållande till var de väljer att handla, hur de rör sig bland folk, vad de lägger upp på 

sociala medier samt att de tänker på arbetet på sin fritid. Exempelvis uppger en andel att 

de inte känner sig stolta över sin yrkestitel, vilket även Sjögren (2018) understryker. 

Sjögren förklarar att socialsekreterarna ofta identidierar sig med andras uppfattningar 

om dem och att de många gånger tvingas vara ursäktande till yrkesrollen. Detta kan å 

ena sidan tolkas som en mindre utvecklad copingförmåga i relation till det Brattberg 

(2008) förklarar vad gäller copingresurser. Enligt författaren kan människor genom sina 

tankar påverka sin copingförmåga. Människor med en mindre utvecklad copingförmåga 

kan känna känslor av att inte duga, det vill säga de har en negativ attityd gentemot sig 

själva som ofta grundar sig i de budskap, antingen andra, eller en själv matat sig med 

om att inte duga. Å andra sidan kan detta tolkas som en del i hur föreställningar om 

socialt arbete konstrueras i samspel med det omgivande samhällets föreställningar om 

yrket. En bristande yrkesstolhet kan alltså grunda sig i hur andra uppfattar 

socialtjänsten, som socialsekreterarna i sin tur identifierar sig med.  

 

Till skillnad från frågan som berör påverkan i arbetet, har en stor andel uttryckt att de 

inte påverkas alls av klienternas uppfattningar i sitt privatliv. En av respondenterna 

uttrycker följande;  
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 Du behöver bemöta klienter utifrån tanken att du ska kunna möta dem på gatan och ta ansvar för vad du 

fattat för beslut. 
 

 

Respondenten förmedlar ett tankesätt som är av betydelse i arbetet med klienter. Hen 

framhåller vikten av bemötandet i relationen mellan socialsekreteraren och klienten, och 

menar, vad vi tolkar det som, att socialsekreteraren ska bemöta klienten på ett sätt som 

inte sedan kommer att begränsa dennes möjligheter att röra sig fritt i samhället. Detta 

innebär att socialsekreteraren inte behöver tänka på hur hen rör sig bland folk eller var 

hen handlar. Även vid fall då beslut fattats som väckt starka känslor hos klienten, ska 

socialsekreteraren ta ansvar för det beslut som fattats. Utöver att detta är det ansvar 

socialsekreterare inom ramen för sin myndighetsutövning måste ta enligt lagen, kan vi 

också se en koppling till de inre copingresurserna som Brattberg (2008) beskriver. Att ta 

ansvar för ett beslut som fattats kan ses som en indikation på självsäkerhet, vilket enligt 

Brattberg ger den enskilde god copingförmåga.  

 

En annan respondent förklarar följande som svar på varför hen inte påverkas av 

klienternas uppfattningar i sitt privatliv;  

 

Jag tror att det till stor del handlar om att jag inte bor i samma kommun som jag jobbar i. Mitt arbetsliv 

och mitt privatliv blir därmed rent naturligt väldigt separerade. Jag hade nog påverkats mer om jag bodde 

och jobbade i samma kommun, särskilt om den hade varit liten. 

  

 

Respondenten nämner att hen gjort ett avsiktligt val att inte arbeta i sin 

hemkommun.  Vi kan här se en likhet i det Brattberg (2008) talar om vad gäller 

copingstrategier. Respondenten i fråga uppger att hen ”löst” problemet genom att arbeta 

i en annan kommun än den hen är bosatt i. Detta ser vi som en form av 

problemfokuserad coping, som vill säga är ett sätt att hantera ett problem eller en 

situation som är konkret och som går att lösa.  

 

En annan respondent svarar enligt följande på frågan; 

 

 
 Är noga med att när jag går från jobbet så släpper jag jobbet. Har en roll som jag går in i så fort jag 

kommer till min arbetsplats. 
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Även en annan uttrycker liknande; 

  

 
Jag försöker att inte ta med mig jobbet hem, samt att jag försöker dra en linje mellan jobbet och 

privatlivet. Det som hör till jobbet lämnar jag på jobbet. 
 

 

Dessa respondenter beskriver att de inte påverkas av klienternas uppfattningar i sitt 

privatliv, till följd av att de förmår särskilja arbetet från privatlivet. En av de förklarar 

dessutom att hen beter sin i enlighet med en roll, det vill säga hen uppträder utifrån en 

yrkesroll. Även Sjögren (2018) poängterar detta i sin avhandling och menar att det i 

rollen som socialsekreterare ingår att handskas med starka känslor bland klienterna. Det 

viktiga emellertid är att se känslorna kopplade till en yrkesroll, snarare än att associera 

de till det personliga jaget.  

 

Gällande roll, en av respondenterna beskriver följande;  

 

Jag påverkas inte eftersom jag vet att jag bara företräder en myndighet. Vilka beslut jag tar har inget att 

göra med vem jag är som person. På mitt arbete är jag en myndighetsperson helt enkelt.  

 

Det kan tolkas som att responden i fråga avsäger sig ansvaret och menar att hen är en 

representant för socialtjänsten som organisation, det vill säga det är socialtjänsten som 

bär ansvaret. Sjögren (2018) förklarar att det kan ses som en trygghet eller ett 

”myndighetsknep” för socialsekreterare att avstå från ansvaret för beslut och istället 

lägga det på socialtjänsten som organisation. Detta kan tolkas som en 

undvikandestrategi i enlighet med det Brattberg (2008) beskriver vad gäller de olika 

copingstrategierna, det vill säga ett sätt att undvika svårigheterna.  

Samtidigt som det kan ses som en undvikandestrategi, kan det också uppfattas som ett 

sätt att hantera det svåra arbetet som socialsekreterarna måste utöva, det vill säga ett 

sunt förhållningssätt gentemot sig själv, en arbetslivsöverlevnad. En av respondenterna 

understryker också detta och menar att socialsekreteraren måste kunna särskilja på sitt 

professionella jag ifrån sitt privata jag, annars överlever hen inte länge inom 

socialtjänsten. Det respondenten påtalar kan också tolkas som att hen tar på sig ansvaret 

som myndighetsutövningen kräver, det vill säga att vara ansvarsutövare. Det finns alltså 

både å ena sidan- och å andra sidan tolkningar i förhållande till citatet ovan.   
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En av de tillfrågade uttrycker också följande;  

 

 Att påverkas behöver inte betyda något negativt. Tvärtom, man får tänka till.  

 

Respondenten visar här att hen kan se situationen ur en helt annan synvinkel, det vill 

säga hen ser påverkan mer som något konstruktivt och väsentligt, något som ger en 

tankeställare - kanske behöver socialsekreteraren förändra sitt beteende i förhållande till 

klienten? eller kanske finns det annat som behöver tänkas igenom?. Att påverkas öppnar 

således upp för reflektion. Även Sjögren (2018) framhåller de positiva aspekterna med 

att påverkas och menar att det kan ses som ett sätt att förstärka relationen än mer mellan 

socialsekreteraren och klienten.  

 

 

5.4 Hantering 

 
Tabell 11. Frekvenstabell för variabeln stöd 

(Den exakta ordalydelsen för variabeln är ”Anser du att stöd från chef och kollegor är av 

betydelse gällande hanteringen av klienternas negativa uppfattningar?”) 
 

Antal Andel 

Ja 51 60,7 

Nej 6 7,1 

Kanske 27 32,1 

Totalt 84 100 

 

En klar merpart anser att stöd från chef och kollegor är av vikt vid hanteringen av 

klienternas negativa uppfattningar.  

 
Tabell 12. Frekvenstabell för variabeln hantering 

(Den exakta ordalydelsen för denna variabel är ”Hur hanterar du klienternas negativa 

uppfattningar?”) 
 

Antal Andel 

Pratar/förklarar för klienten om mitt arbete/socialtjänsten 28 33,3 

Gör ingenting, berörs inte av det 3 3,6 

Håller det inombords 3 3,6 

Pratar med kollegor 28 33,3 

Söker stöd från chefen/gruppledaren 22 26,2 

Totalt 84 100 
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I likhet med den föregående tabellen kan vi se att stöd från chef och kollegor är 

väsentligt i förhållande till hur socialsekreterarna hanterar klienternas negativa 

uppfattningar i sitt arbete. En stor andel har också angett att de förklarar för klienten vad 

socialtjänsten innebär och beskriver det arbete som bedrivs inom verksamheten. 

 

Ovanstående tabeller visar att stöd från chef och kollegor är av betydelse i förhållande 

till hur socialsekreterarna hanterar klienternas negativa uppfattningar. Brattberg (2008) 

beskriver, som tidigare nämnt, att vi människor har vissa copingresurser som gör att vi 

bemästrar olika kriser, eller påfrestande situationer i livet. I föregående 

avsnitt  illustrerade vi de inre copingresurserna, och nu kan vi se en skildring av de yttre 

copingresurserna. Brattberg förklarar att de yttre resurserna handlar om omgivningen, 

snarare än personliga faktorer. Till de yttre resurserna hör exempelvis det sociala 

nätverket med familj, vänner och arbetskamrater. Med detta anser vi att stöd från chef 

och kollegor kan sägas fungera som ett sätt för socialsekreterarna att handskas med 

klienternas negativa uppfattningar om dem och den verksamhet de arbetar inom.  

 

Många uppger också att de förklarar sitt arbete inom socialtjänsten för klienten. En 

respondent säger följande;  

 
   Jag brukar alltid prata med mina klienter om deras syn på socialtjänsten, om den är negativ. Frågar 

alltid vad vi kan göra för att förändra synen under vår kontakt eller något speciellt jag behöver tänka på. 

Jag brukar alltid prata gott om socialtjänsten för alla mina klienter oavsett deras syn på socialtjänsten. Jag 

pratar om vilket stöd vi kan erbjuda och vad vi kan hjälpa till med. Jag säger alltid till klienter som är 

rädda eller oroliga eller har en dålig syn på socialtjänsten, att den arbetsuppgift vi genomför minst är 

placering av barn. Det brukar lugna vissa klienter.   

 

En annan poängterar vikten av att;  

 
 

Vara en ambassadör för min arbetsplats. Synas i skolor, sociala medier och annat där det också ges 

information om vad socialtjänsten faktiskt arbetar med för att förebygga felaktiga och nedvärderande 

rykten, med mera. 
 

Utifrån citaten ovan kan vi se en koppling till det Brattberg (2008) talar om vad gäller 

copingstrategierna. Som nämnt tidigare innebär problemfokuserad coping att lösa 

konkreta problem. Detta innebär att socialsekreterarna i det här fallet vidtar en åtgärd 

för att hantera problemet, det vill säga de förklarar och tydliggör för klienten eller andra 

utomstående vad socialtjänsten innebär. 
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6. Avslutande diskussion 

 

 

Syftet med studien har varit att undersöka vad socialsekreterarna inom socialtjänsten 

upplever att klienterna har för uppfattningar om socialtjänsten samt hur eventuella 

negativa uppfattningar kan påverka socialsekreterarna i deras professionella arbete och 

privatliv.  

I detta avsnitt kommer vi att besvara studiens syfte och frågeställningar genom att 

diskutera det resultat som framkommit i studien. Slutligen kommer 

socialkonstruktivismen att diskuteras – vad har den tillfört studien i dess ansats?   

 

 

6.1 Vilka uppfattningar upplever socialsekreterarna inom 

socialtjänsten att klienterna har om socialtjänsten? 

 

 

En klar merpart av de tillfrågade respondenterna upplevde, i likhet med vad tidigare 

studier påvisat, att klienterna hade dåliga uppfattningar om socialtjänsten. De 

anledningar som de uppgav stämde likaså till stor del överens med tidigare forskning, 

nämligen att media och rykten hade en tämligen central roll. Relationen mellan 

socialsekreteraren och klienten upplevdes likaså vara betydelsefull i förhållande till hur 

klienter uppfattar socialtjänsten. Dock påvisar såväl denna studien som tidigare studier 

att relationsskapandet inte alltid är helt okomplicerat. Faktorer som makt, språk, kultur 

och användandet av tolk kan begränsa möjligheterna att uppnå en god relation. 

Dessutom utgör den påtalade tidsbristen som råder bland socialsekreterare även det ett 

hinder i relationsskapandet, eftersom socialsekreterarna inte ges utrymme att sätta fokus 

på relationen. Vad som däremot denna studien uppmärksammar, till skillnad från de 

tidigare studier som presenterats i denna studie, är att känslor av skam är vanligt 

förekommande i kontakten med socialtjänsten och att detta kan vara en grund till varför 

vissa i sin tur kan dåliga uppfattningar om socialtjänsten.  

 

Yterligare en viktig aspekt att diskutera i förhållande till studiens första frågeställning är 

det faktum att klienternas uppfattningar efterfrågas genom socialsekreterarna. Detta 

innebär att beskrivningar av klienternas uppfattningar görs utifrån någon form av 

”andrahandsperspektiv”. Detta kan tolkas som att socialsekreterarna på ett sätt blir 

språkrör för hela klientgruppen. Samtidigt, är syftet med studien att undersöka 
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socialsekreterarnas upplevelser av vilka uppfattningar som finns. Upplevelserna är egna, 

vilket innebär att beskrivningarna som ges är utifrån ett så kallat 

”förstahandsperspektiv”.  

 

 

6.2 Hur beskriver socialsekreterarna att de kan påverkas av klienternas 

negativa uppfattningar i sitt professionella arbete och privatliv? 

 

 

Som tidigare nämnt har svagheten med den tidigare forskningen varit att den sällan 

belyst socialsekreterarnas situation, det vill säga hur de kan komma att påverkas av 

klienternas uppfattningar om dem. Vi har därmed uppfattat att vår studie är av stor vikt 

då den fokuserar på just socialsekreterarna. En övervägande del av de tillfrågade uppgav 

att de påverkades av klienternas negativa uppfattningar i sitt arbete, framförallt i sitt 

bemötande. Ett fåtal påstod att de påverkades vid handläggningen av ärendet. Som 

nämnt tidigare, kan en möjlig anledning till varför en klar merpart har uppgett att de 

påverkas i sitt bemötande och inte vid handläggningen vara, att det kan förefalla mer 

”naturligt” att påverkas i sitt bemötande, då socialsekreterarna får utstå starka känslor 

bland klienterna. En liten andel uppgav också att de inte alls påverkades av klienternas 

negativa uppfattningar i sitt arbete, vilket vi kunde se ha en koppling till coping och de 

inre copingresurserna, så som självsäkerhet exempelvis. En annan förklaring som 

somliga uppgav till varför de inte påverkades av klienternas negativa uppfattningar i sitt 

arbete, var att de hade förståelse för klienterna och accepterade att deras känslor tillhör 

vanligheterna. Det vill säga en förståelse för att starka reaktioner och känslor bland 

klienterna är fullt normalt i kontakten med socialtjänsten. 

 

Vad gäller privatlivet påstod de flesta att de påverkades till viss del av klienternas 

negativa uppfattningar om socialtjänsten i sitt privatliv. Exempelvis upplevde en del att 

de inte kände sig stolta över sin yrkestitel, vilket även tidigare forskning påvisat. En 

intressant aspekt att diskutera är däremot det faktum att en del respondenter i ett första 

skede uppgett att de inte alls påverkas av klienternas negativa uppfattningar om dem i 

sitt privatliv. När nästa fråga ställdes, med fasta svarsalternativ, som handlade om hur 

de påverkades av klienternas negativa uppfattningar i sitt privatliv, fyllde flera av de 

som tidigare uttryckt att de inte påverkas i de olika alternativen. En möjlig förklaring till 

detta anser vi kan vara att respondenterna efter att ha läst igenom de olika alternativen, 

insett att de egentligen påverkas av klienternas uppfattningar i sitt privatliv. En annan 
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förklaring kan vara att respondenterna upplevt att de olika alternativen stämt överens 

med vad de upplever, men detta kanske till följd av arbetet på socialtjänsten snarare än 

just klienternas uppfattningar om dem. 

  

En stor andel uppgav, till skillnad från påverkan i arbetet, att de inte alls påverkades av 

klienternas uppfattningar i sitt privatliv. Flera visade på problemfokuserad coping, det 

vill säga de har försökt lösa problemet genom att exempelvis separera privatlivet från 

arbetslivet. Detta genom att bland annat inte arbeta i sin hemkommun. Andra påstod att 

de inte påverkades av klienternas uppfattningar till följd av att de uppförde sig i enlighet 

med en yrkesroll. Detta tolkade vi både som en problemfokuserad coping, det vill säga 

att ha ett sunt förhållningssätt gentemot sig själv, men också som en undvikandestrategi 

eftersom ansvaret förflyttas till någon annan. Samtidigt kan det också ses som ett 

ansvarsutövande i rollen som myndighetsutövare.   

 

6.3 Hur beskriver socialsekreterarna att de hanterar detta? 

 

 

En klar merpart av respondenterna upplevde att stöd från chef och kollegor var av 

betydelse i förhållande till hur de hanterade klienternas negativa uppfattningar. Vi anser 

att svar på frågan går att återfinna även i tidigare nämnda förklaringar av 

socialsekreterarna. Eftersom termen coping kan tolkas som att behärska något, 

livshantering med andra ord, anser vi att i stort sett samtliga tidigare diskussioner vi fört 

gällande coping, copingresurser och copingstrategier även är applicerbara i detta 

sammanhang. Oavsett om de handlar om någon form av inre copingresurs, exempelvis 

självsäkerhet, som studien flertalet gånger indikerat på, eller om det handlar om yttre 

copingresurser i form av en chef eller kollegor så handlar det om att hantera situationen. 

De olika copingstrategierna vi beskrivit och gett exempel på tidigare i studien, är likaså 

olika sätt att hantera klienternas uppfattningar. Exempelvis respondenterna som 

förklarat att de intar någon form av yrkesroll i arbetet med klienterna, anser vi vara ett 

sätt att hantera situationen. Att inte arbeta i den kommun man är bosatt i är ett annat sätt 

att hantera situationen.  

 

Att informera klienten och utomstående om vad socialtjänsten innebär har också utifrån 

studien visat sig vara något som socialsekreterarna gör i förhållande till att hantera 

klienternas negativa uppfattningar kring socialtjänsten.  
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Vad har då socialkonstruktivismen tillfört studien? Ett socialkonstruktivistiskt synsätt 

förklarar i denna studie att det finns en subjektiv verklighet som är socialt konstruerad 

av människor i samspel med varandra. I interaktion med varandra skapar vi 

föreställningar om vad som anses vara avvikande respektive normalt. Vi konstruerar 

normer, sociala regler och strukturer, vilka blir överenskomna uppfattningar och således 

legitimerade som sanningar. Det omgivande samhällets negativa föreställningar om 

socialtjänsten och om biståndstagande utvecklar i sin tur en individuell skam hos 

individer som är i behov av stöd från socialtjänsten, eftersom vi människor är kapabla 

att föreställa oss själva med den bild andra har av oss. Likaså tenderar socialsekreterare, 

till följd av den bild media framställer av socialtjänsten, att utveckla känslor av skam i 

förhållande till yrkesrollen. Då media, som är en maktfaktor som har stor påverkan på 

våra liv och samhället i stort, ofta återger en negativ bild av socialtjänsten skapas 

negativa föreställningar om verksamheten och yrket. Dessa föreställningar påverkar i 

sin tur socialsekreterarna i form av exempelvis bristande yrkesstolthet.  
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7. Förslag till vidare forskning 

 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka uppfattningar socialsekreterarna på 

socialtjänsten upplever att klienterna har om deras arbete inom socialtjänsten, samt hur 

socialsekreterarna påverkas av dessa uppfattningar i sitt arbete och privatliv. Vi har 

även sökt förståelse för hur socialsekreterarna hanterar klienternas uppfattningar. Vi 

valde att göra en univariat analys av resultatet, då vi inte eftersökte några samband. 

Däremot anser vi att en sambandsanalys är något som kan föreslås till framtida 

forskning. Med detta menar vi att undersöka exempelvis om skillnader i ålder, kön, 

yrkeserfarenhet och/eller sektion kan påverka vilka uppfattningar som 

socialsekreterarna upplever att klienterna har, om de påverkas eller inte samt hur de 

väljer att hantera dessa uppfattningar.  

 

Ett annat förslag vi har till vidare forskning är att utföra intervjuer för att få en ännu 

större förståelse för socialsekreterarnas upplevelser. Observationer vore dessutom 

intressant för att få uppfattning om miljön på socialkontor, känslan av att gå dit, vistas 

där, det vill säga att få en helhetsbild.  

 

Yterliggare ett förslag till vidare forskning är att exempelvis utföra samma studie, fast 

med inriktning på socialsekreterare inom en eller enbart ett fåtal sektioner inom 

socialtjänsten. Vår studie berör socialsekreterare inom alla socialtjänstens sektioner, 

men det vore intressant att undersöka om resultatet hade blivit detsamma om studien 

haft ännu en avgränsning.  

 

Slutligen anser vi att det vore intressant att få förstahandsbeskrivningar av klienternas 

uppfattningar kring socialtjänsten, det vill säga att tillfråga klienterna själva vad deras 

uppfattningar om  socialtjänsten är. Detta för att i sin tur undersöka huruvida 

beskrivningarna stämmer överens med vad socialsekreterarna uttryckt.  
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