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Abstract 

   Different forms of organizations in the field of social work, creates different conditions of the 

individual social workers occupation. This affects not only the people who carry out this work, 

but also the clients who come in contact with social services. 

   This survey was based on six interviews executed during spring in the year 2010. The 

respondents were social workers within economic aid and their nearest executive manager at two 

municipalities in Kalmar County. The overall aim for this survey was to examine how these 

social workers were influenced by various ways to organize the municipal work activity. This 

through following questions: 

 How was respective social service in the municipalities organized? 

 How were the social worker effected in their daily work by the organization? 

 Where there any specific up- or downsides in the way that economic aid was organized in 

the aspect of the social workers daily work? 

  The result of this survey was synonymous with several previously executed research in the area 

in the sense that the larger municipalities were more specialized in its organization than the 

smaller. The underlying reasons for the development of the organizations structure were 

recourses, control, interchangeability and effectiveness. 

   The survey also indicated that cooperation with external operators as well as other authorities, 

healthcare and private institutions had a large impact on the social workers everyday existence. 

Even the vicinity to colleagues within the wider aspect of social services was significant. 
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1 Inledning 

   I denna inledande del av studien presenteras problemformuleringen som ligger till grund för 

studiens syfte och frågeställningar. Därefter förklaras ett antal centrala begrepp för att läsaren 

skall få en ökad kunskap om och hur dessa begrepp används i denna studie. Kapitlet avslutas 

med en fortsatt framställning. 

1.1  Problemformulering 

   Olika organisationsformer inom socialt arbete skapar olika förutsättningar för den enskilde 

socialsekreterarens yrkesutövning. Detta påverkar inte bara de människor som utför detta arbete, 

utan även de klienter som kommer i kontakt med socialtjänsten. 

   I socialtjänstlagen regleras både individens rättigheter till ekonomiskt- och socialt stöd och de 

skyldigheter som kommunerna har i förhållande till de människor som vistas i kommunen 

(Socialtjänstlagen, 2001:453). Socialtjänstlagen är en ramlag, vilket innebär att det lämnas ett 

stort utrymme för kommunerna att utforma arbetet inom försörjningsstöd utifrån egna politiska 

mål och riktlinjer (Socialstyrelsen, 2003). Risken med en oklart formulerad lagtext har 

diskuterats flitigt, både i den offentliga debatten och i olika förarbeten till lagen, då det visat sig 

att handläggningen inom området präglas av en hel del oförutsägbarhet (ibid.). Kravet på att göra 

individuella bedömningar och utforma insatser utifrån individens behov ställs mot att 

Socialtjänstlagen (2001:453) inte kan säkerställa ett rättssäkert system, utan likartade ärenden 

kan komma att behandlas olika utifrån en och samma lagstiftning (Stranz, 2007). 

    Socialsekreterarnas yrkesutövning bygger på ett visst mått av självbestämmande. Den bygger 

också på tillhörighet, utbytbarhet samt direkta klientkontakter. Begrepp som Lipsky(1980) 

använder för att definiera gräsrotsbyråkraten. Genom att socialtjänsten har olika sätt att 

organisera sig i olika kommuner så får detta till följd att yrkesutövningens byggstenar får olika 

stort utrymme och att innebörden av dessa får olika betydelser beroende på vilken kommun i 

landet socialsekreteraren representerar. Detta får en direkt följd i hur klienterna bemöts och vilka 

möjligheter och resurser som kan erbjudas dem. 
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   Inom socialt arbete finns framför allt två organisationstyper.  En som bygger på integration, 

där flera olika arbetsuppgifter delas av en arbetsgrupp. Det vill säga att alla jobbar med allt som 

rör IFOs verksamhet och uppdelningen är endast geografisk inom kommungränsen. Den andra 

bygger på specialisering där arbetsuppgifterna är uppdelade på olika socialarbetare. Ett exempel 

är en uppdelning på missbrukare, barn och familj samt ekonomiskt bistånd och så vidare. Eller 

en uppdelning med ett så kallat mottagningsteam som har till uppgift att sortera och 

diagnostisera klienterna för att sedan skicka dessa vidare till olika handläggare som är 

specialiserade inom vissa områden av socialt arbete (Bergmark & Lundström, 2005:130). I 

studien kommer fortsättningsvis den mer integrerade organisationen att benämnas kommun i och 

den mer specialiserade organisationen kommun s. 

   Bergmark & Lundström (1998) visar att socialsekreteraren påverkas i hög utsträckning av 

organisationen i sin yrkesutövning. Framför allt är det hur arbetet påverkas och att detta leder 

till att ett och samma ärende kan komma att behandlas på olika sätt beroende på vart i landet 

klienten blir bemött. Även Stranz (2002) pekar på hur organisationen påverkar socialarbetarens 

förutsättningar genom tillhörighet, resurser och makt, kontroll och utbytbarhet. Faktorer som 

styrs av organisationen och sätter ramar för hur den enskilde socialsekreteraren kan agera i sin 

yrkesroll. 

   En av de ingående organisationerna i denna studie hade inför denna studie genomgått en 

omfattande omorganisation. Hur detta kan ha påverkat resultatet av denna studie beskrivs mer 

utförligt i avsnitt 2.4. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

   Syftet med studien har varit att undersöka hur den enskilde socialsekreteraren påverkas i sin 

yrkesutövning genom påverkan av rådande organisationsutformning. Avsikten är att se till 

metodtäthet och organisationsutformningsbegreppen integrering och specialisering i 

socialsekreterarnas yrkesvardag. 

   För att belysa syftet har jag använt mig av följande frågeställningar: 

  

 Hur har respektive kommun valt att organisera sig? 

 Hur påverkas socialsekreterarnas yrkesvardag av organisationen de verkar inom? 
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 Finns det specifika för- respektive nackdelar med hur försörjningsstöd är organiserat 

utifrån socialsekreterarnas yrkesvardag? 

1.3       Centrala begrepp 

   Detta avsnitt behandlas ett antal begrepp som är centrala i denna studie. Anledningen till att jag 

lyft fram dess är att jag vill undvika missförstånd och samtidigt ge läsaren en förståelse för hur 

dessa begrepp använts i denna studie. 

1.3.1 Metodtäthet 

   Metodtäthet används för att beskriva hur ofta en viss arbetsmetod används. Genom att utforma 

olika arbetsmetoder som sedan används av samtliga medarbetare inom en organisation eller av 

ett större kollektiv så utformas en likformighet i yrkesutövningen. I denna studie anspelar 

metodtäthet till de arbetsmetoder och de bedömningsgrunder som används av socialsekreterarna 

inom försörjningsstöd i de två ingående organisationerna. 

1.3.2 Försörjningsstöd 

   Det florerar idag tre begrepp som antyder samma sak, Ekonomiskt bidrag, socialbidrag och 

försörjningsstöd. I lagen används termen försörjningsstöd, men i dagligt tal används framför allt 

termen socialbidrag. Inom organisationerna så används både termen ekonomiskt bistånd och 

försörjningsstöd. Arbetet med försörjningsstöd delas upp i två kategorier. En del som behandlas 

av socialsekreterare samt en del som sköts av ekonomiassistenter. Den senare kategorin är ofta 

mer inriktad på rena ekonomiska aspekter och inte så mycket på andra sociala problem.  

1.3.3 Klient  

   Inom socialt arbete finns en strävan av att ändra språkbruket från klient till brukare. 

Salonen (1997:12) anser att begreppet klient kan användas i två olika betydelser i avseende på 

den enskildes möjligheter till att påverka. Den första avser en företrädare tradition och används 

vid rättsliga sammanhang när en person låter sig biträdas av till exempel en advokat. Klienten är 

i detta fall uppdragsgivare och har därigenom en stark ställning. I den andra avses däremot 

klienten som en person i beroendeställning emot en samhällsinstitution. 
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  Ett så kallat klientskap börjar först när en person blir medveten om att något behöver åtgärdas i 

dennes liv. Klientskap är inte något oföränderligt eller kategoriskt tillstånd. Vanligen definieras 

människor inom socialt arbete som klienter då de interagerar med socialtjänsten. Klientskap är 

delvis en fråga om hur personen uppfattar situationen. Genom att andra kan uppfatta en individ 

som just klient, blir bemötandet också präglat av denna uppfattning. Att formalisera terminologin 

är också betydelsefullt då en officiell stigmatisering kan förstärka perceptioner av klientskap. 

När samhället väl angett någon ett klientskap, blir denna beteckning ofta kvarstående även efter 

det att de sociala interventionerna upphört (Payne, 2008;46ff). 

1.3.4 Integration & specialisering 

   Inom socialt arbete finns framför allt två organisationstyper.  En som bygger på integration, där 

flera olika arbetsuppgifter delas av en arbetsgrupp. Det vill säga att alla jobbar med allt som rör 

IFOs verksamhet och uppdelningen är endast geografisk inom kommungränsen. Den andra 

bygger på specialisering där arbetsuppgifterna är uppdelade på olika socialarbetare. Ett exempel 

är en uppdelning på missbrukare, barn och familj samt ekonomiskt bistånd och så vidare. Eller 

en uppdelning med ett så kallat mottagningsteam som har till uppgift att sortera och diagnostisera 

klienterna för att sedan skicka dessa vidare till olika handläggare som är specialiserade inom 

vissa områden av socialt arbete (Bergmark & Lundström, 2005:130). 

   Arbetsmetoden för dessa olika organisationsformer kan uttryckas som generalistpraktik eller 

specialistpraktik. Den förstnämnda innebär att socialarbetaren arbetar inom en integrerad 

organisation där personalen sköter nästan alla olika typer av problem och ärenden. Eller att den 

enskilde socialarbetaren skaffar sig en bred kompetens inom en mängd olika professioner. 

Denna breda kompetens kan möjliggöra en större helhetssyn på klientens problem. Motsatsen är 

den specialistpraktik som sker i specialiserade organisationer och där spetskompetens kan 

underlätta en ständig utveckling av olika behandlingsmetoder och en ökad insikt i klientens 

olika problem (Bergmark & Lundström, 2005:132).  

 

   Efter inledning, syfte och frågeställningar samt centrala begrepp behandlas själva metod delen 

för insamlingen av den empiri som sedan analyserats. Metod delen omfattar metodval, 

genomförande, begränsningar och urval samt studiens förhållningssätt gentemot validitet och 
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generalisering samt etiska överväganden och överförbarhet. Efterföljande avsnitt behandlar 

tidigare forskning. Denna är främst hämtad från Sverige men även från USA/Frankrike. Denna 

forskning har sin utgångspunkt i gräsbyråkratins samspel med organisationsutformningen utifrån 

olika infallsvinklar. Efter tidigare forskning kommer studiens teoretiska ramverk och begrepp 

som utgörs av organisationsteorins grunder, Webers (1949) byråkratiska skola samt 

Lipsky's(1980) gräsrotbyråkrati. Studien efterföljs med en resultat och analys del där 

genomförda intervjuer behandlas och analyseras utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Avslutningsvis redovisas studiens resultat och fastställande i avsnittet avslutande diskussion. 
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2 Metod 

   I denna del beskriver jag val av metod samt mina urval, perspektivval och avgränsningar. Jag 

beskriver också genomförandet, hur jag skulle kunnat genomfört studien med ett annat metodval, 

tillvägagångssättet samt bearbetningen av insamlad empiri. Vidare klargörs studiens förhållande till 

reliabilitet, validitet samt mina etiska överväganden. 

   Då problemformuleringen är relativt komplex och ansatsen till denna studie inte har för avsikt 

att ge en absolut kunskap eller förklaring har jag valt en hermeneutisk inriktning gällande 

metodval (Thurén, 2000:45–48). Detta innebär att syftet är att förklara genom tolkning då det 

inte finns någon allmängiltig och objektiv kunskap. Kunskapen är relativ och uppkommer i och 

med ett samspel mellan forskaren och dennes problemformulering. Genom att vara medveten om 

sin egen roll och hur individen påverkas genom hela forskningsprocessen kan kraven på 

förståelse, som är ett centralt begrepp inom hermeneutiken, upprätthållas (Sjöberg & Wästerfors, 

2008:102). Även Thurén(2000) talar om hur vi kan uppfatta verkligheten, inte bara utifrån våra 

sinnen, utan även av olika minnesbilder från tidigare erfarenheter och upplevelser (Thurén, 

2000:53). 

   Denna studie är utförd genom intervjuer i en mindre och en större kommun i Kalmar län. Jag 

har valt dessa kommuner utifrån att tidigare forskning pekat på ett samband mellan kommuners 

storlek och dess sätt att organisera försörjningsstöd (Bergmark & Lundström, 2005:133; Stranz, 

2007:23).  

2.1  Metodval 

   Till denna jämförande studie har jag valt en kvalitativ metod som är kopplad till uppsatsens 

syfte samt frågeställning (Robson, 2002:81). Repstad (2005:45) anser att den kvalitativa 

forskningen går mer på djupet än bredden i jämförelse med de kvantitativa metoderna. Genom 

att begränsa sig till ett fåtal miljöer och respondenter kan forskaren få en bättre helhet samt att 

fler nyanser kan beaktas. Repstad (2005) anser vidare att de kvalitativa metoderna är bättre 

anpassade för att undersöka det som är särpräglande eller grundläggande i en miljö, det är även 

lättare att ta reda på ”hur saker är” och inte hur ofta dessa förekommer. Genom att välja en 

kvalitativ metod har jag skapat en öppen dialog med respondenterna och på så sätt ökat 
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möjligheterna till att se flera nyanser av vad som påverkar deras yrkesvardag. Detta har också lett 

till att mildra effekten av mina förutfattade ansatser. Denna studie har inte för avsikt att 

generalisera resultatet i syfte att hitta ett större sammanhang utan mer beskriva den aktuella 

situationen som var aktuell för tiden när studien genomfördes.  

2.2  Intervjuer 

   Studien genomfördes under våren 2010 genom tre stycken intervjuer hos försörjningsstöd i en 

större kommun med drygt sex gånger så många invånare som i kommun i, där två intervjuer 

genomfördes. I kommun s genomfördes semistrukturerade intervjuer (Kvale, 2008:117) (bilaga 

1) av enhetschefen för försörjningsstöd och två socialsekreterare. I kommun i genomfördes en 

intervju med chefen för IFO samt en gruppintervju med två socialsekreterare med utgångspunkt 

från samma intervjuguide (bilaga 1). Jag valde semistrukturerade intervjuer i enighet med 

Repstads (2005:46) resonemang om att denna intervjuform är att föredra vid en komparativ 

studie. Det vill säga en studie som syftar till att jämföra olika företeelser eller händelser. Jag var 

medveten om att denna form i viss mån begränsar möjligheten till en fullständigt nyanserad bild 

av frågeställningen, men ser samtidigt inte att detta har begränsat respondentens möjligheter att 

kunna framföra sina åsikter genom den sista frågan i intervjuguiden. Den kvalitativa 

intervjuformen ger även respondenterna en ökad möjlighet till att känna delaktighet samt att 

formen sätter fokus på själva respondenterna och deras egna upplevelser och känslor inför 

ämnet samt att det ger forskaren en djupare förståelse (Kvale, 2008:34–39; Denscombe, 

2009:232; Holme & Solvang, 1997:104). I samband med en intervjusituation finns ett antal 

faktorer som påverkar både genomförandet och resultatet av intervjun. Dessa gäller olika 

normer samt respondentens vilja till att göra ett gott intryck inom ramen för samtalets kontext 

(Alvesson & Deetz, 2000;83). 

   Som första alternativ till ovanstående metodval skulle en enkät studie med flervals alternativa 

frågor kunna användas. Genom att begränsa och därigenom styra vad respondenterna kan svara 

är det lättare att kvantifiera olika uppfattningar. Begränsningen ligger i att slutna frågor inte ger 

utrymme för fria svar vilket i sin tur gör att det kan finnas aspekter av problematiken som inte 

kommer fram (Denscombe, 2009:213 ff.). Metoden skulle ge ett bredare urval och i just denna 

studie skulle fler berörda parter kunna nås medan intervjuerna är mer resurskrävande. Nackdelen 
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är att enkäten inte medför ett personligt möte mellan undersökningsledaren och respondenten 

vilket innebär att det inte går att förutse den sinnesstämning som respondenten är i eller om det 

finns andra organisatoriska orsaker till att respondenten svarar mer eller mindre uppriktigt på 

frågorna. Ett större empiriskt underlag ger även större möjligheter till multivariata analyser 

(Sjöberg & Wästerfors, 2008:175). Detta är inte exkluderat i intervjumetoden men att utifrån ett 

fåtal intervjuer göra en djupare analys på flera nivåer är inte tillämpligt (ibid.:181). 

2.3 Genomförande 

   Intervjuerna genomfördes vid fem olika tillfällen.  Samtliga intervjuer tog mellan tjugo och 

trettio minuter och genomfördes på respektive respondents arbetsplats. Valet att utföra 

intervjuerna på respektive respondents arbetsplats gjordes utifrån att underlätta för 

respondenterna, då dessa var hårt belastade av arbetsuppgifter, samt för att de skulle känna sig 

mer bekväma i själva intervjusituationen. Skillnaden i tidsåtgång kommer ur att respondenterna 

var mer eller mindre välartikulerade samt att vissa intervjuer inbjöd till ett mer levande samtal. 

Dock kan konstateras att alla frågor besvarades av samtliga respondenter och den insamlade 

empirin har varit fullt tillräcklig för att kunna göra en genomgripande och riktig analys.  Inför 

varje intervju medgavs samtycke till att intervjun spelades in med hjälp av en diktafon. 

Transkriberingen är utförd så nära originalet som möjligt, dock har suckar och stakningar 

utelämnats då dessa inte medför något mervärde för studien i stort. 

2.4 Begränsning, urval samt perspektivval 

   Efter att ha kontaktat ett flertal kommuner i Kalmar Län föll studiens urval på två kommuner 

då dessa hade en relativt tydlig polarisering utifrån organisationsmodellerna integrering och 

specialisering samt att de båda låg inom mitt närområde. Valet att intervjua en chefsperson från 

varje kommun är gjord utifrån att få en bättre förståelse för organisatoriska frågor genom att 

dessa respondenter genomgått omfattande utbildning i just detta samt att studien får en naturlig 

koppling till hela organisationen. Denna koppling kommer genom att det ligger i cheftjänstens 

utformning att ha en större överblick över hela organisationen samt dess samarbetspartners än 

socialsekreterarnas, vars ansvarsområde begränsas av deras närmste chef. Valet att genomföra 

en gruppintervju baserades på att respondenterna inte hade mer tid att avsätta. Vidare valde jag 
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att intervjua dubbelt så många socialsekreterare som chefer då syftet med studien är riktad mot 

denna grupp. I kommun i tillfrågades socialsekreterarna av chefen om de ville delta i studien. 

Om de två som intervjuades från denna kommun har utvalts slumpmässigt eller inte hade jag 

ingen vetskap om. Från kommun s gjordes ett medvetet urval genom mina tidigare personliga 

kontakter med de socialsekreterare som har deltagit i denna studie (Denscombe, 2009:33).  

   Det har inte varit något bortfall av respondenter då samtliga intervjuer bokats i god tid före 

intervjutillfället. Jag kunde även konstatera att alla respondenter svarat på samtliga frågor jag 

ställde under dessa intervjuer. 

   Perspektivvalet ligger på yrkesgruppen socialsekreterare i förhållandet mellan deras 

yrkesutövning och den organisationsutformning som råder där de är verksamma. Jag är 

medveten om att det finns många andra infallsvinklar och perspektiv i detta ämne. Både 

klienten och utomstående grupper är väl så involverade i detta ämne och har en påverkan på 

resultatet av studien. Dock är mitt intresse mer fokuserat på de individer som är anställda inom 

försörjningsstöd utifrån det tidigare nämnda syftet.   

   Kommun s har precis före denna studies genomförande genom gått en omfattande 

omorganisation. Denna innebar att LSS-verksamheten flyttades till socialförvaltningen där 

även en ny mottagningsenhet skapats. Sedan den 1:e januari 2010 har socialförvaltningen en 

gemensam mottagningsenhet dit klienter kan vända sig om de vill söka stöd och hjälp. Inom 

mottagningsenheten arbetar personalen med barn/ungdomar, vuxna, försörjningsstöd och 

familjerätt. Omorganisationen syftade till att i första hand underlätta kommunikationen och 

metodtätheten inom organisationen. Dock kan konstateras att vid denna studies genomförande 

hade fortfarande inte allt ”fallit på plats” och många inom organisationen var fortfarande osäkra 

på sin roll och vad som förväntades av dem. Omorganisationen kan beskrivas som i första hand, 

rumslig när intervjuerna för denna studie genomfördes. Det vill säga att många medarbetare hade 

fått flytta på sig rent rumsligt och geografiskt. Dock hade inte de tänkta arbetsmetoderna fått 

genomslag och börjat användas i någon större utsträckning. 
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2.5 Generalisering och tillförlitlighet 

   Enligt Kvale (2008:209) är de resultat som den kvalitativa studien ger komplexa och 

generaliserbara på en mängd olika nivåer och med olika inriktningar. Att generalisera resultatet 

var inte avsikten med denna studie då empirin är begränsad och väldigt lokalt förankrad. Enligt 

Robson (2000:170) kan även forskningsresultatens exakthet, korrekthet samt sanningsenlighet 

användas för att beskriva dess tillförlitlighet. Forskaren skall kunna påvisa att den empiri som 

ligger till grund för analysen är precis och korrekt (Denscombe, 2009:380). Även Malterud 

(2007:27) visar på vikten av tillförlitlighet och att minimering av fel vid analys och slutsatser 

eftersträvas. De respondenter som deltagit i denna studie anser jag vara relevanta och tillförlitliga 

genom att de är väl inarbetade i respektive organisation. Även om en kvalitativ studie anses vara 

svår att generalisera anser jag att denna studies validitet uppvägs av att det är en komparativ 

studie där den insamlade mängden data från de två kommunerna är klart jämförbar (Kvale, 

2008:213).  

   Risken med denna kvalitativa studie var att jag som intervjuare hade ett antal förutfattade 

meningar som lätt kunde återspeglas i min tolkning av respondenternas svar. Dessa kom dels 

från över tjugo års yrkeserfarenhet inom olika organisationer, dels genom att jag genomfört en 

praktik vid en av kommunerna som ingår i denna studie samt de värderingar och tolkningar som 

förmedlats via Linné universitetets socionomutbildning. Vidare gjordes ingen ansats att 

triangulera (Kvale, 2008:220) olika metoder i denna studie. En triangulering, det vill säga, en 

kombination av flera olika metoder, skulle kunna ha gett en bredare och säkrare grund för 

tolkningen av resultatet, men jag anser dock att genomförda intervjuer gav tillräckligt med data 

för att kunna genomföra en riktig analys. Dock gavs respondenterna möjlighet att läsa igenom 

transkriberingen från respektive intervju för att minimera mina egna tolkningar och för att öka 

tillförlitligheten på den insamlade empirin (Robson, 2002:172–174). 

2.6 Etiska överväganden 

   Vetenskapsrådet (2002:5) menar att en av de viktigaste reglerna som en forskare skall beakta är 

kravet på att de deltagande respondenterna får en saklig och relevant information inför 

deltagandet i en studie. Inför varje intervju redogjorde jag för syftet med denna studie samt vilka 

frågor som skulle komma att ställas under intervjuerna samt hur intervjuerna skulle komma att gå 
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till. Samtyckeskraven säkerställdes genom att respondenterna grundligt blev införstådda med att 

deltagandet i studien var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta deltagandet. Vidare 

informerades om mina dåvarande kontaktuppgifter så att de vid eventuella oklarheter eller om 

respondenterna önskade korrigera eller tillägga något till de intervjuer som hållits lätt kunde ta 

kontakt med mig som undersökningsledare. Konfidentiellitetskravet, som är ett mycket viktigt 

krav (Denscombe, 2009:195; Vetenskapsrådet, 2002:12) avser att säkerställa respondenternas 

anonymitet. Jag har i denna studie valt att inte skriva ut namnen på vare sig kommunerna eller 

respondenterna som ingår i denna studie. Dock utgör de faktum att jag nämnt geografiskt område 

att uteslutning om vilka kommuner som ingått i studien inte är omöjlig. Anonymiteten för 

respondenterna har dock beaktats i största möjliga mån genom att varken kön eller ålder har 

redovisats.  

   Avslutningsvis informerades respondenterna om att de uppgifter som de lämnar endast skulle 

komma att användas i denna studie samt att den skulle komma att behandlas i sin helhet och 

sammanställas i en objektiv jämförelse mellan de ingående kommunerna. Jag var införstådd med 

att ingen analys av det insamlade materialet är helt objektiv men jag har gjort mitt yttersta för att 

ge en så nyanserad bild som möjligt av denna studies insamlade data. Inspelat material, 

transkriberingar samt alla övriga anteckningar och noteringar som producerats under arbetet med 

denna studie kommer att kasseras efter examination av uppsatsen. 
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3 Tidigare forskning 

   I denna del presenteras forskning inom gräsrotsbyråkratin samt den organisation som 

gräsrotsbyråkraten verkar inom. Jag presenterar även en studie om metodtätheten inom IFO samt 

ytterligare en studie om organisationsutformningens påverkan av arbetet med socialbidrag. 

Avslutningsvis presenteras en rapport angående specialisering och integrering inom IFO. 

3.1 Sociology, Street-Level Bureaucracy, and the Management of the Public 

Sector. 

   Följande arbete är skrivet av Piore (2010) och behandlar gräsrotsteorin och de personer som 

verkar inom detta område. 

   Uppsatsen är uppdelad i två delar, i den första delen diskuteras gräsrotsbyråkratin som en ren 

organisationsform och i den andra delen fokuserar författaren på vad som utmärker de personer 

som berörs av denna organisationsform, det vill säga gräsrotsbyråkraten. Som grund för sitt 

resonemang har författaren tittat närmre på tre närliggande forskningsfält. Först har inspiration 

hämtats från litteratur rörande yrkesutövning inom gräsrotsbyråkratin. Därefter decentraliserad 

styrning (platta organisationer) inom den privata sektorn. Sist men inte minst har författaren tittat 

på det från Frankrike så aktiva arbetet med att skapa tävlingsinriktade marknadsmodeller för att 

införa verksamhetsutvärdering och budgetdisciplin inom socialtjänsten, den så kallade LOLF.  

   Författaren konstaterar att gräsrotsbyråkratins organisation hamnar någonstans mitt emellan 

den nyliberala synen på marknadseffektivitet och Webers (1949) byråkratiska organisationsform. 

Detta genom att nyliberalismens enkelspåriga världsbild i fråga om organisationens ekonomiska 

plattform inte kan överföras till gräsrotsbyråkratens komplexa vardag samt att Webers (1949) 

stela och tröga organisationsform inte kan möta klienternas behov när det gäller ändrade 

förutsättningar. 

   Trots att gräsrotsbyråkraten har ett visst mått av självbestämmande konstaterar författaren att 

arbetarna är lojal mot organisationen. Detta genom att individens identitet och självbild vävs 

samman med den roll som individen har inom den egna organisationen. Detta gör att ju mer 

gräsrotsbyråkraten är i behov av kollegial assistans, ju starkare knyts individen till 
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organisationen och dess ramverk. Genom den senaste ekonomiska krisen har gräsrotsbyråkraten 

fått lära sig att även ekonomin har ett stort inflytande över dem.  

3.2 Metoder i socialt arbete – Om insatser och arbetssätt i socialtjänstens 

individ- och familjeomsorg. 

   Följande forskning är skriven av Bergmark & Lundströms (1998) och beskriver de två olika 

organisatoriskt skilda utgångspunkterna integration och specialisering. Studien behandlar även 

hur metodtätheten påverkas av dessa två organisationsinriktningar. 

   Studien ingår som en del i ett större projekt - Metoder i socialt arbete, förekomst, karaktär och 

bestämningar, vars syfte är att belysa de metoder som används inom socialt arbete.  

   Denna studie är inriktad till IFO, Individ- och familjeomsorgen, genom en enkätundersökning 

ställd till verksamhetsledare som frågats om vilka insatser och metoder som används i det 

praktiska arbetet. Vidare har frågorna berört organisation samt vilka utbildningsinsatser som 

förekommer inom deras verksamhetsområde. 

   Som första del i studien presenteras olika organisationstyper. Författarna skiljer på 

specialiserade och integrerade organisationer. Författarna konstaterar att specialisering, i någon 

form, är den vanligaste organisationsmodellen. Mest framträdande är specialiseringen inom 

socialbidragshantering. Benämningarna och utbredningen av graden av specialisering varierar 

mycket mellan olika organisationer.  

   Efter detta inriktar sig författarna på själva metoddelen. Gemensamt för de olika områdena 

finns nätverksarbete och lösningsfokuserat arbete som klart framträdande metoder. Med 

nätverksarbete åsyftas insatser som är baserade på att klientens släkt och bekantskapskrets 

involveras i förändringsarbetet. Det lösningsfokuserade arbetet är den metod som är jämnast 

fördelad mellan IFOs olika delar. Inom socialbidragsarbetet är antalet områdesspecifika metoder 

lägst. Den enda metod som författarna kunnat urskilja är den så kallade Hallstahammarmodellen, 

som innebär att det krävs en motprestation i form av en arbetsinsats för kommunens räkning 

innan bidrag kan utbetalas. Studien visar även att valet av de metoder som används ute i 

verksamheten är tätt knutna till den internutbildning som utnyttjas inom organisationen. De 

metoder som tidigare lyfts farm som de mest framträdande, nätverksmetodik och 

lösningsfokuserat arbete, är även här dominerande. Utfallet av studien visar att merparten av de 
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som haft utbildning i dessa metoder även använder dem i sitt dagliga arbete. Inom 

socialbidragsarbetet omfattar utbildningsinsatserna till största delen ekonomisk rådgivning och 

hushållsekonomi. Anmärkningsvärt, enligt författarna, är dock att Uppsalamodellen används i 

varierande former utan att personalen haft utbildning i metoden. Uppsalamodellen syftar till att 

få klienten till självförsörjning genom tydliga och omfattande krav på olika aktiviteter som utförs 

av klienten. Detta kan vara tätare personliga kontakter eller att klienten skall söka ett visst antal 

jobb. 

   Vidare påvisas att metodanvändningen inom de olika organisationerna varierar kraftigt. 

Författarna kan dock säkerställa vissa företeelser. Först och främst är det en tydlig skillnad 

mellan de tre områdena, barnavård, missbrukarvård och arbete med socialbidrag. Graden av 

specialisering återspeglas i metodtätheten, vilket ger att ett mer integrerat arbetssätt motverkar 

metodtätheten. 

   Studien avslutas med att konstatera att det inom IFO florerar ett ansenligt antal 

organisationsformer och arbetssätt som benämns som metoder. Studien visar att det inom 

organisationerna finns starka drivkrafter som verkar mot en systematisering och en professionell 

utveckling. 

3.3 Att arbeta med socialbidrag – en studie av de organisatoriska 

förutsättningarna i Nordvästregionen.  

   Stranz (2002) beskriver i sin rapport de då aktuella organisationsformerna för 

socialbidragsenheterna i sju olika kommuner i norra Stockholms län.  

   Vidare belyses ett antal faktorer som påverkar yrkesvardagen för de socialsekreterare som 

arbetar med socialbidrag i dessa organisationer. Datainsamling skedde genom 14 personliga 

intervjuer med socialarbetare vid socialbidragsenheterna i de sju kommunerna. Det insamlade 

materialet har analyserats med utgångspunkt i två närbesläktade former av organisationsteori. 

Den första teorin utnyttjas vid analysen av de övergripande förutsättningarna av organisationen 

av socialbidragsenheterna medan den andra teorin beskriver förutsättningarna för de enskilda 

socialarbetarnas yrkesutövande, såväl i förhållande till klienterna, som inom den egna 

organisationen. I den första delen av analysen uppmärksammas förekomsten av informella 

organisationer. Med informella organisationer menas grupperingar där rutiner, normer och 
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värden formas som i stor utsträckning ersätter dessa i den formella motsvarigheten. I analysen av 

den insamlade empirin hittade författaren vissa tecken på att detta förekommer i ett stort antal 

vid socialbidragsenheterna i Nordvästregionen. Rapportens andra analysdel ger stöd åt 

begreppsförklaringen av de enskilda socialarbetarna som gräsrotsbyråkrater. Slutligen redogör 

rapporten för fyra olika förhållanden som reglerar socialarbetarnas tudelade förutsättningar för 

verkande i socialbidragsenheterna – tillhörighet, resurser och makt, kontroll och utbytbarhet.  

   Författarens slutsatser är att organisationen har en stor betydelse för yrkesutövningen inom 

detta område, men att då utgångspunkten för analysen är rent teoretisk är det svårt att hitta 

praktiska kopplingar till själva yrkesutövningen. Vidare menar författaren att skillnaden mellan 

semiprofessionella och professionella arbetare är en legitimation och ett införande av ett sådant 

inte skulle vara odelat positiv. Det finns en fara för dagens organisationer med att kunna bevara 

utbytbarheten bland de anställda och ett införande av en legitimation skulle kunna begränsa 

organisationen i detta hänseende. Samtidigt hävdas att utbytbarheten i sig kan skapa både oro 

och bristande kontinuitet för klienterna. Författaren (2002:49) summerar sina slutsatser i följande 

"Kanske 

är det också det en studie av detta slag syftar till – att stimulera till reflektion över den egna 

organisationen och den yrkesroll som växer fram inom denna?"  

3.4 En sak i taget? Om specialisering inom socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg. 

   Bergmark & Lundström (2005) fortsätter i detta arbete att belysa olika 

organisationsutformningar utifrån begreppen integrering och specialisering. 

   Studien inleds med att konstatera att omorganisationer inom socialt arbete är en relativt vanlig 

företeelse och att individerna genom dessa tror sig hitta mer effektiva och billigare metoder och 

arbetssätt. Vissa grundläggande drag finns dock kvar och har så varit under hela 1900-talet, 

nämligen att organisationen varit styrd av kommunala nämnder och därigenom varit närmare 

knutna till det politiska systemet jämfört med flera andra länder. Den tydligaste trenden under de 

senaste 20 åren är att specialiseringen inom IFO, Individ- och familjeomsorgen ökar.  

   Syftet med studien är att belysa specialiseringens olika former, dess orsaker samt tolka vad 

detta gör i form av ändrade förutsättningar i socialarbetarnas yrkesutövning och hur detta 



Sida 16 av 42 

 

 

påverkar klienterna. Studien avslutas med att författarna tittar på hur förändringsarbetet sprids 

inom socialt arbete.  

   Studien bygger på data hämtade från det så kallade, IFO-projektet där ansvariga för individ- 

och familjeomsorgen i 100 svenska kommuner har intervjuats samt där olika typer av skriftligt 

material insamlats. Studie fortsätter med att konstatera att det finns många olika sätt att 

specialisera det sociala arbetet. Utgångspunkterna kan vara utifrån funktion, klientgrupp, metod 

eller annan form av renodling av yrkesutövandet.  

   Författarna kan påvisa att specialiseringen som organisationsform är klart utbredd och även 

bunden till kommunstorlek, ju större kommun desto högre grad av specialisering. Författarna går 

sedan in och tittar närmre på handläggningen av ekonomiskt bistånd. I detta arbete finns två 

dominerande former av specialisering: mottagningsgrupper och så kallad förenklad 

handläggning.   

   Mottagningsgruppen har till uppgift att standardisera hanteringen av nya ärenden samt att detta 

kräver en viss kompetens. Förenklad handläggning innebär att socialsekreterarna i många fall 

slussar klienter med löpande socialbidragsbehov till lägre formellt utbildad personal medan 

socionomerna får ta hand om de mer komplexa fallen. Studien visar att mottagningen av nya 

ärenden inte har någon klar övervikt för någon modell, utan att fördelningen är ganska jämn.  

   Som avslutning visar författarna att den funktionella specialiseringen utvecklats mycket starkt 

sedan mitten av 1980-talet. I den klart dominerande formen har organisationerna separerat 

områdena barnavård, missbrukarvård och arbete med socialbidrag. Vidare konstaterar författarna 

att hela 90 % av den svenska befolkningen bor i kommuner där det sociala arbetet är specialiserat 

trots att intentionen i lagen är att alla skall mötas av ett integrerat arbetssätt. Drivkraften bakom 

förändringsarbetet med ökad specialiseringen är främst politiska förändringar, påverkan från 

professionen, ändrade ekonomiska villkor samt förändrad "efterfrågan".  

   Studien påvisar även att klienterna har genom den ökade graden av specialisering fått ett mer 

komplicerat system att förhålla sig till. Författarna anser även att det krävs mer forskning på 

detta område för att ta reda på klienteffekterna. 
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3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

   Piore (2010) fokuserar på gräsrotsbyråkraten och den organisations typ som dessa är 

verksamma inom. Studien konstaterar att gräsrotsbyråkratens organisation hamnar någon stans 

mellan den nyliberala synen på marknadseffektivitet och Webers (1949) byråkratiska 

organisation i sin utformning. Studien visar även, i likhet med Stranz (2002), på vikten av 

samarbete med både utom- och inom organisatoriska resurser. Stranz (2002) visar även på ett 

antal organisatoriska faktorer som påverkar yrkesvardagen för gräsrotsbyråkraten – tillhörighet, 

resurser och makt, kontroll och utbytbarhet. 

   Bergmark & Lundströms (1998) beskriver de två olika organisatoriskt skilda utgångspunkterna 

integration och specialisering. Studien konstaterar att det inom IFO florerar ett ansenligt antal 

organisationsformer och arbetssätt som benämns som metoder. Studien visar även att det inom 

organisationerna finns starka drivkrafter som verkar mot en systematisering och en professionell 

utveckling. Detta resonemang utvecklas i Bergmark & Lundström (2005) studie, ”En sak i taget? 

Om specialisering inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg”. Där författarna konstaterar 

att hela 90 % av den svenska befolkningen bor i kommuner där det sociala arbetet är specialiserat 

trots att intentionen i lagen är att klienterna skall mötas av ett integrerat arbetssätt. 
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4 Teori och begrepp 

   Studiens teoretiska ramverk utgörs av grundläggande organisationsteori samt Lipsky's (1980) 

gräsrotsteori. Organisationsteori spänner över ett brett spektrum av olika ansatser. I denna studie 

används teorin för att definiera vad som är en organisation samt att ge en grund för vad som kan 

påverka de individer som agerar inom denna. Därefter redovisas gräsrotsbyråkratin för att ge en 

djupare beskrivning av vad som påverkar de människor som är verksamma inom socialt arbete.  

4.1 Organisationsteori 

   Organisationer är sociala system som består av människor och är medvetet konstruerade för att 

utföra bestämda uppgifter mot ett fastställt mål (Aylward och Sjöman, 2008:45). Genom att titta 

på organisationens struktur kan förståelsen för mänskligt beteende öka. Vad som styr hur 

organisationsstrukturen ser ut är enligt Wolvén (2000:25) strategiimperativet som hänvisar till 

organisationens rationalitet. Detta innebär att de mål som organisationen eftersträvar formar 

arbets- och auktoritetsfördelningen. Storlek, vilket innebär att olika antal anställda ger olika 

förutsättningar och ställer andra krav på organisationsstrukturen. Även teknologi har en central 

roll i organisationsutformningen. Genom att titta på om produktionen, eller själva 

yrkesutövningen bland personalen, är rutinmässig eller icke-rutinmässig. Ett rutinmässigt 

arbetssätt gör det enklare att fastställa standardiserade rutiner jämfört med icke-rutinmässiga. 

Som fjärde styrande faktor nämns omgivningen, som baseras på systemteorins grundsyn på att 

allt hänger samman. I denna studie görs en koppling mellan klienternas förändrade behov som 

får genomslag på hur de ingående kommunerna valt att organisera sin verksamhet. Wolvén 

(2000) avslutar med att konstatera att makt- och kontrollsträvanden är den faktor som har störst 

inverkan på organisationsstrukturen. Socialsekreterarnas yrkesvardag begränsas av politiska 

beslut som i sin tur fattas av individer med skilda behov, ambitioner och mål. 

4.2 Den byråkratiska skolan  

   Weber (1949) är upphovsmannen bakom den byråkratiska skolan (Wolvén, 2000:27). Denna 

skola delar mellan makt och auktoritet. Makt innehar den som kan pressa andra till lydnad, 

medan auktoritet innehar den som lyds av fri vilja. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
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   Weber (1949) ansåg att effektivitet åstadkoms genom formella regler, rapporter och 

kommunikationskanaler. Organisationen bör vara hierarkiskt uppbyggd med anonyma 

kommunikationskanaler. Teorin utmärks av att underminera de informella auktoriteterna och 

istället lyfta fram positionsauktoriteterna. I de formella reglerna ingår befordringsgång samt 

säkerhet i anställningen som de komponenter som tydligt regleras. En av fördelarna med 

byråkrati är att uppkomna konflikter kan reduceras med hjälp av gällande regelverk. Teorin 

tjänstgör särskilt bra för organisationer som är i en stabil miljö samt där det finns givna krav på 

kontroll och säkerhet som till exempel en statlig myndighet. Svårigheter uppstår om 

förutsättningarna förändras eller om reglerna, som även kan uttryckas som medel för att nå 

målen istället blir ett mål i sig. Weber (1949) ansåg att byråkratin var den nödvändiga och 

fullkomliga organisationsteorin (Wolvén, 2000:30). 

4.3 Gräsrotsbyråkrati 

   Genom införandet av formella organisationer genereras inte automatiskt ett efterföljande av de 

regler som fastställts av dem. Formellt etablerade verksamheter inriktade på offentlig service och 

som har en hög grad av direkt klientkontakt, till exempel IFO, kan tituleras ”street-level 

bureaucracies” (Lipsky, 1980: xi) eller ”gräsrotsbyråkratier”, som är en översättning av detta 

begrepp (Meeuwisse, Sunesson och Swärd, 2006:21). Lipsky (1980) anser att 

gräsrotsbyråkraterna utgör en semiprofessionell grupp som kan karakteriseras av i huvudsak två 

saker: för det första har de en hög grad av direkta klientkontakter och för det andra förfogar de 

över ett visst individuellt mått av handlingsfrihet i utförandet av sina arbetsuppgifter. Lipsky 

(1980) anser att den individuella handlingsfriheten normalt sett är knuten till de grupper vars 

yrkesroll är fast och auktoritär – till exempel lärare och poliser. Dessa gruppers professionalitet 

är mer tydlig än gräsrotsbyråkraternas och visas ofta genom en yrkeslegitimation. 

   Vidare finns en grundläggande strävan efter att alla som ingår i en formell organisation skall 

efterfölja de regler och intentioner som skapats av organisationen. Detta gäller i högsta grad 

socialsekreterarna. Meeuwisse et al. (2006:251) menar dock att gräsrotsbyråkraten visserligen är 

styrd av den egna formella organisationen, men inte i en sådan utsträckning att förmågan till 

individuellt handlande helt försvinner. 
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   Gräsrotsbyråkraten har i allmänhet en stor makt över de klienter som kommer i kontakt med 

verksamheten genom sitt myndighetsutövande. Organisationens formella regler blir ofta 

underordnade i samband med den direkta klientkontakten då socialsekreteraren vanligtvis fattar 

ett informellt beslut redan i samma stund som mötet med klienten äger rum (Lipsky, 1980:11). 

Gräsrotsbyråkraternas handlingsfrihet blir på detta sätt vare sig obefintlig eller fullkomlig. 

   Ahrne (1993:216) urskiljer fyra förutsättningar som påverkar agerandet inom en organisation 

samt det arbete som utförs å dess vägnar, tillhörighet, resurser, kontroll och utbytbarhet. En 

grundläggande förutsättning för att agera inom en formell organisation eller å dess vägnar, är att 

individen tillhöra densamma. Genom tillhörigheten förbinder sig arbetaren att följa vissa 

grundläggande regler. Ett exempel är att individen förbinder sig att vara vid sin arbetsplats under 

vissa bestämda tider. Om inte sådana grundläggande regler efterföljs kan arbetaren uteslutas från 

organisationen. Lipsky (1980:160) anser att det inom socialtjänsten finns en strävan att 

socialsekreterarna skall följa betydligt mer långtgående regleringar, än att bara passa tider. 

   Om en klient skall kunna tillhöra den formella organisationen eller inte är osäkert.  Klienter 

som ingår i en behandling, via socialtjänsten, inte har tillräckligt med inflytande i organisationen 

för att kunna vara med och bestämma utformningen av behandlingen. Som tidigare framgått är 

just den enskildes förmåga till individuellt handlande och medbestämmande en av de faktorer 

som innebär att individen tillhör en organisation. Å andra sidan säger socialtjänstlagen 

(2001:453) i 9§ 11st, att socialnämndens insatser skall utformas och genomföras i samråd med 

den enskilde. För att denna uppgift skall kunna fullgöras, bör klienten också i viss mån betraktas 

som en del av organisationen.  Att dessa två argumentationer står emot varandra motbevisar inte 

teorin i sig, utan liksom flertalet teoretiska konstruktioner skall denna ses som en ideal typ som 

omfattar många olika gradskillnader. Detta medför att klienten kan tillhöra organisationen men 

inte i samma utsträckning och mening som de anställda yrkesutövarna.  

   Inom alla organisationer finns även en uppsättning resurser, som organisationens yrkesutövare 

har tillgång till i olika stor utsträckning (Pettersson, Leppänen, Jönsson och Tranquist, 2006:13). 

Resurserna fungerar till stor del som organisationens maktmedel. Olika organisationer har olika 

tillgång till dessa resurser som exempelvis utgörs av personal- och lokal resurser. Denna 

variation blir tydlig vid interaktionen organisationerna emellan – yrkesutövaren i en resursstark 
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organisation har ofta ett övertag vid samverkan med yrkesutövaren som verkar inom mindre 

resursstarka sådana (Ahrne, 1993:70). 

   Förmågan till kontroll av den formella organisationen och dess betydelse för organisationens 

existens har berört tidigare. Kontrollen utgör, förutom att vara en av grundförutsättningarna för 

tillhörigheten i en organisation, även ett redskap i gräsrotsbyråkraternas arbete (Ahrne, 1993:69). 

Genom att kontrollera så att yrkesutövarna följer organisationens regler innebär detta att 

yrkesutövarna i sin tur kan kontrollera klienterna. Då de enskilda yrkesutövarna har en möjlighet 

till individuellt handlande, kan kontrollen från den formella organisationen dock aldrig vara 

fullständig (Lipsky, 1980:73). Tätt sammanhängande med den formella organisationens kontroll 

av gräsrotsbyråkraterna, är dess strävan att hålla sig med utbytbara personliga resurser. 

Yrkesutövare som har unika kunskaper är betydligt svårare att byta ut än andra. Organisationen 

kan då bli beroende av dem och tvingas därför att ge henne eller honom en större handlingsfrihet. 

Detta, i sin tur, gör att organisationens kontrollförmåga begränsas. Förmågan till kontroll av 

gräsrotsbyråkraterna kan också reduceras då det förekommer olika grupperingar inom 

organisationen. Starka, inomorganisatoriska grupperingar kan enligt Ahrne (1993:75) skaffa sig 

en relativt oberoende maktställning som även denna påverkar organisationens kontrollfunktion. 

Utbytbarhetens centrala betydelse inom organisationen exemplifieras också av Blau (1971:80), 

som fastslår att den hierarkiska ordning som förekommer inom dessa formella organisationer inte 

är knuten till enskilda personer. 

4.4 Sammanfattning av studiens teoretiska referensram 

   Organisationer är sociala system som består av människor och är medvetet konstruerade för att 

utföra bestämda uppgifter mot ett fastställt mål. Genom att titta på organisationens struktur kan 

förståelsen för mänskligt beteende öka. Wolvén (2000) konstaterar att makt- och 

kontrollsträvanden är den faktor som har störst inverkan på organisationsstrukturen. Som grund 

för samtliga myndigheter ligger Webers (1949) byråkratiska skola. Teorin utmärks av att 

underminera de informella auktoriteterna och istället lyfta fram positionsauktoriteterna. 

   I och med införandet av formella organisationer och formellt etablerade verksamheter inriktade 

på offentlig service och som har en hög grad av direkta klientkontakter, till exempel IFO, har 

uttrycket ”gräsrotsbyråkratier” introducerats (Lipsky, 1980). Gräsrotsbyråkraten karakteriseras 
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av att ha direkta klientkontakter och ett visst mått av handlingsfrihet. Deras yrkesroll kan 

beskrivas som semiprofessionell genom att man saknar en yrkeslegitimation. Gräsrotsbyråkraten 

begränsas i sin handlingsfrihet av organisationens uppsatta ramar samt en hög grad av 

utbytbarhet. 
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5 Resultat och analys 

   I följande del klargörs resultatet av den insamlade empirin samt min analys av den samma. 

Totalt fem intervjuer med sex respondenter från två kommuner ligger till grund för den 

insamlade empirin. För att i likhet med Bergmark & Lundström (1998)  göra en koppling mellan 

utbildning och metodanvändning i socialsekreterarnas yrkesvardag har varje intervju inletts med 

ett avsnitt frågor om utbildning och arbetslivserfarenhet. Frågorna har därefter övergått till att 

fokusera på studiens syfte genom att se på socialsekreterarens yrkesutövning i kontexten 

organisationsutformning. Efterföljande avsnitt behandlar en för gräsrotsbyråkraten så viktig 

aspekt gällande dennes relation med organisationen, nämligen handlingsfriheten. Till grund för 

analysen ligger studiens teoretiska ramverk som består av grundläggande organisationsteori samt 

begreppet gräsrotsbyråkrat. Till grund ligger även studiens tidigare forskning som berör 

gräsrotsbyråkraten och den organisationsform som dessa verkar inom samt metodtäthet samt 

begreppen integrering och specialisering. 

5.1 Respondenterna 

   Den sociala verksamheten har en likartad organisation i de två ingående kommunerna i denna 

studie. Det som skiljer dem åt är graden av specialisering samt antalet anställda. De respondenter 

som arbetar som socialsekreterare har olika utbildningsbakgrund. Två stycken är utbildade 

socionomer. En är socialpedagog med inriktning mot arbetsledning och en är beteendevetare 

med lärarexamen. 

   Gemensamt för de två cheferna är att de fått chefs-/ledarskapsutbildning samt en hel del 

handledning eller internutbildning i organisatoriska frågor, så som organisationsuppbyggnad, 

struktur och så vidare. Chef i kommun s belyser detta genom följande: 

 "... Jag har gått på jättemycket utbildningar sen i januari. Jag kommer att fortsätta att gå 

jämställdhetsutbildning, sen ska vi gå en utbildning som syftar till, eftersom kommunen ska gå in 

i att kvalitetssäkra sig så kommer man då att utbilda oss chefer då att få kunskap om vad som 

krävs för att man ska få den här kvalitetssäkringen. Så den är på planeringsstadiet och den blir 

väl snart kan jag tänka mig. Ja, vad har jag gått mer, jag kommer inte på. Men det har varit en 

mängd utbildningar. Det har det verkligen varit."  



Sida 24 av 42 

 

 

Det framkommer tydligt att ledningen satsar betydligt större resurser i kommun s på utbildning. 

Detta kan härledas till den nyligen genomförda omorganisationen och vikten av att utbilda 

cheferna i den nya organisationen så att denna kunskap sedan kan spridas neråt i organisationen. 

Wolvén (2000:147) menar även att medan det dagliga lärandet ofta skapar en mer bestående 

kunskap kan den formella utbildningen ge nya perspektiv samt legitimitet åt organisationen. I 

kommun i har chefen en större ekonomisk frihet och även ett större utbildningsansvar. En 

konsekvens av detta är att utbildningsinsatserna begränsas då det är lättare som chef att motivera 

arbetet med olika personalfrågor än att mobilisera resurser för den egna fortbildningen. I enighet 

med Bergmark och Lundström (2005) anser cheferna att deras organisationsuppbyggnad i 

hänseende till integration och specialisering följer de ramar som tidigare påvisats. Vilket ger att 

kommun s har en klart mer uttalad specialisering i sin organisationsutformning än kommun i.  

   I samtalen med socialsekreterarna kan även denna studie, i likhet med Bergmark & Lundström 

(1998:311), påvisa en avvikelse mellan de utbildningsinsatser som sker ute på arbetsplatserna 

och de kurser som hålls för socionomstuderanden vid olika högskolor. Samtliga socialsekreterare 

har genomgått olika utbildningsinsatser gällande lösningsfokusering, vilket är en term som 

knappt omnämns varken av föreläsare eller i litteraturlistor för utbildningen av nya socionomer. 

Socialsekreterare i kommun i beskriver deras vidareutbildning genom följande: 

" ... senast gick vi ju systemteori då och lösningsfokuserat och en kurs hur man samtalar på ett 

professionellt sätt. De e svårt de har ju varit massa små utbildningar också. Sen har vi haft 

handledning eller handledare som har varit inte lösningsfokuserat utan systemteori..." 

Utbildningsinsatserna har inriktats på olika lösningsfokuserade utbildningar samt coachning av 

klienter. I kommun i har även en del resurser lagts på systemteori samt en del kurser som inte 

enbart rör försörjningsstöd, exempelvis "konsten att intervjua barn". Både Bergmark & 

Lundström (1998) och Stranz (2002) påvisar ett starkt samband mellan metodtätheten och dess 

konsekvenser i yrkesutövningen och socialsekreterarnas genomförda grundutbildningar och 

vidareutbildningar. Vilket även avspeglas i denna studie. 
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5.2 Respondenternas syn på organisationen 

   På frågan om respondenterna anser att de arbetar i en integrerad eller specialiserad organisation 

så anser socialsekreterarna att de över lag har en specialiserad organisation. I kommun s ser 

respondenterna dock att de gjort en liten tillbakagång mot en integrerad organisation i och med 

den senaste omorganisationen. Se avsnitt 2.4. Chef i kommun s beskriver detta enligt följande: 

"Både och. I och med att vi har omorganiserat skulle jag påstå att vi har en integrerad 

organisation. Vi märker det jätte tydligt nu här i och med att vi har mottagningsteam för båda, 

för alltihop alltså ..." 

   I kommun i trycker respondenterna på att arbetsuppgifterna är mer eller mindre uppdelade 

mellan olika individer. Graden av specialisering eller integrering har ingen klar linje som direkt 

går att peka på. Att dessa respondenter anser att de har en specialiserad inriktning kan förklaras 

av att organisationen gått från att ha varit ännu mer präglad av integration i yrkesutövningen 

(Bergmark & Lundström, 2005). Specialiseringen har ökat gradvis i och med att organisationen 

vuxit. Här skiljer sig synen mellan både socialsekreterarna och cheferna. I kommun i anser 

socialsekreterarna att de har en specialiserad organisation medan chefen ser att de har en 

integrerad organisationsform. Socialsekreteraren säger följande:   

" ... de är ju specialiserade på så sätt att de är ju så att säga försörjningsstöd och barn och 

familj [...]sen har vi några som jobbar med missbruk eller så de lite så och sen kan man ha 

något special så du har ju lite psykiatri ..."  

I kommun s anser en av socialsekreterarna att denne arbetar inom en specialiserad organisation 

medan en socialsekreterare och chefen anser att de genom den nyligen genomförda 

omorganisationen gått mot en mer integrerad organisationsform. Socialsekreteraren uttrycker sin 

situation enligt följande: 

”Ja de var svårt äh de är så svårt att svara på nu när vi nyligen har omorganiserats tycker jag 

alltså vi håller fortfarande på att jobba in oss i den nya organisationen men jag tror fortfarande 

att vi är ganska specialiserade alltså med den kunskapen vi har ..." 

 Utbytbarheten har stärkts och i likhet med Piore (2010) har nya yttre förutsättningar drivit 

organisationsförändringarna åt detta håll. 
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5.3 Organisationsutformning 

   För att ge en grund till vidare resonemang kring metodanvändning och organisatoriska faktorer 

som påverkar socialsekreterarnas yrkesvardag beskrivs här den rådande 

organisationsutformningen för de två ingående kommunerna i denna studie. 

   Den mer integrerade organisationen har en betydligt plattare, eller mer horisontell utformning. 

Medan den mer specialiserade har en mer utpräglad vertikal form. Detta avspeglar sig tydligt i de 

för gräsrotsbyråkraten så viktiga funktionerna av maktutövning samt utbytbarhet (Lipsky, 

1980:4). Den mer integrerade organisationen ger en rakare och närmre väg för politiska beslut att 

nå socialsekreteraren. Samtidigt ger detta möjligheter till ett större handlingsutrymme och 

därigenom en större osäkerhet i själva yrkesutövningen genom att den informella organisationen 

får en mer betydande roll (Stranz, 2002). Med en ökad specialistkunskap kommer en ökad 

förståelse som i sin tur bidrar till en ökad trygghet. Detta uttrycks av båda socialsekreterarna i 

kommun s. Studien visar även belägg för att kommun s har en mer byråkratisk utformning 

genom att den hierarkiska ordningen blir striktare och att ledningen satsar stora resurser på att 

utbilda cheferna i den aktuella organisationsformen. Detta som ett led i att, som Piore (2010) 

också konstaterar, skapa en större lojalitet mot organisationen.    

   Kommun i:s socialförvaltning är organiserad enligt följande. En nämnd styr individ- och 

familjeomsorgen, äldreomsorgen, handikappomsorgen och den kommunala hälso- och 

sjukvården. Direkt underställd nämnden finns en socialchef som är ansvarig för samtliga delar. 

Under socialchefen finns fyra verksamhetschefer, en för varje ovan nämnd del. Vidare har varje 

verksamhetschef sina chefer under sig i organisationen. Av socialtjänstens olika delar är 

äldreomsorgen störst. Kommunen har ett individutskott, där alla ärenden av individkaraktär 

beslutas. Det är mest ärenden från IFO men även en del äldreomsorg och handikappomsorg.  

Själva enheten försörjningsstöd är organiserat genom tre heltidstjänster där ärendena delas upp 

genom datumindelning. Detta innebär att födelsedatumet för huvudpersonen i ärendet styr vem 

som blir handläggare av ärendet. Personalen har över tid provat en del olika organisationsformer 

inom försörjningsstöd. Det har till exempel varit perioder av indelning efter ålder, 18 till 21 och 

21 till 25 och över 25. Detta förkastades då arbetsbelastningen blev snedfördelad. 

   Vidare finns en liten specialisering mellan de olika socialsekreterarna. Ofta grundar sig denna 

på olika intresseområden. Dessa sträcker sig utanför försörjningsstöd och kan vara medling eller 
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något annat. Organisatoriskt finns en ganska integrerad utformning och de som arbetar med 

försörjningsstöd kan även arbeta med behandlande arbetsuppgifter, som till exempel medling. 

Detta ses inte som en behandling men det tangerar ändå barn och familjs område eller lite yngre 

tonåringar som hamnar i medling. Detta borgar för en ökad förståelse.  

   Kommun s har fyra verksamhetsområden. De kallas för verksamhetsområde 1, 2, 3 och 4. 

Verksamhetsområde 1 och 2 har i stort socialtjänstens grundläggande uppgifter. I 

verksamhetsområde 3 och 4 så är det i stort de tjänster eller den service som socialtjänsten 

erbjuder för de personer som har rätt till bistånd enligt Lag LSS. Verksamhetsområde 1 består av 

försörjningsstöd, familjerätten, utredning barn och unga vuxna. Där finns också en del 

förebyggande insatser så som personliga ombud och budgetrådgivning. Verksamhetsområde 2 

består av något som heter "funktion-samordning" och det är olika insatser som socialtjänsten 

erbjuder. Det är bland annat familjehem eller kontakt personer. Kommun s har även en egen 

insats som kallas för "Ungbo", för unga vuxna, som ger möjlighet för klienterna till att flytta till 

eget boende. Övergripande är verksamhetsområde 1 där de utför det förberedande arbetet med 

utredning och om de kommer fram till att detta beslut skall leda till en insats så flyttas ärendet 

det över till verksamhetsområde 2. Funktionen för verksamhetsområde 3 och 4 är organiserad på 

ett likartat sätt. I område 3 utreds klienterna och till olika insatser bestäms som sedan tas över av 

verksamhetsområde 4. 

   Själva försörjningsstödet är organiserat på så vis att den har en mottagningsenhet där det jobbar 

fem socialsekreterare och fyra ekonomihandläggare. I denna enhet tar personalen emot alla som 

ansöker om försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd och är 25 år eller äldre. Inom 

försörjningsstöd prövas och fattas beslut och om det är någon person eller familj som bedöms 

vara i behov av försörjningsstöd i en längre period än tre månader så flyttas dessa ärenden över 

till ett annat team som kallas för "rehabteamet". I detta team jobbar fem stycken 

socialsekreterare. Sen finns det ytterligare ett team som jobbar med gruppen 18 till 25 år, som 

kallas "unga vuxna".  

   Syftet med kommunernas olika sätt att organisera sig är för kommun i att personaltätheten inte 

tillåter att arbetsuppgifterna delas upp i någon större omfattning, framför allt så blir 

organisationen väldigt sårbar. Genom att specialisera en medarbetare på ett specifikt område 
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skulle organisationen tappa väldigt mycket kompetens om denna person väljer att avsluta sin 

tjänst. 

   I kommun s är syftet att det ska vara enkelt och lätt för klienten att ta kontakt med 

försörjningsstöd och att de så snabbt som det är möjligt utifrån så som arbetet är organiserat 

kunna lämna ett besked om klienten har rätt till bistånd eller inte. Specialiseringen gör vidare att 

organisationen kan erbjuda klienterna en högre specialistkunskap och därigenom lättare hjälpa 

klienten till egen försörjning. 

 

5.4 Samarbete  

   Socialförvaltningens arbete med försörjningsstöd involverar många aktörer inom området 

socialt arbete. Många av dessa agerar, liksom försörjningsstöd, utifrån politiska beslut. Med en 

likartad organisation men med olika arbetsuppgifter krävs ett visst mått av likformighet i 

samarbetet för att upprätthålla grundkravet på att klienterna skall behandlas lika och att 

socialsekreterarna skall känna trygghet och bevara lojaliteten till organisationen. 

   I kommun i är det ganska knutet till personliga kontakter. Det vill säga att det samarbete som 

utförs sker i samband med olika klientärenden, personalen har inte heller några regelbundna 

träffar med försäkringskassan eller arbetsförmedlingen. Samarbetet är mer utformat genom att 

dessa aktörer deltar vid olika trepartssamtal, där även sjukvården kan vara inblandad. Samarbetet 

beskrivs av socialsekreterare i kommun igenom följande: 

” … när vi har gemensamt så har vi som trepartsträffar för att de ska gå framåt så att säga. Om 

vi behöver så tar vi ju kontakt med både landstinget eller försäkringskassan. Så vi försöker 

hjälpa dom att ta sig fram mellan olika myndigheter om man säger så åh om de gäller läkare så 

kan ju vi vara med också man följer med klienterna så …” 

Sedan har man ett så kallat samordningsförbund, som är ett arbetsrehabsprojekt. Vidare har 

kommun i ett ganska tätt samarbete med grannkommunen i syfte att få en lite bredare bas i 

kunskapsutbytet med andra myndigheter. 

   I kommun s får personalen med automatik ett bredare och tätare kontaktnät med olika 

myndigheter, så som arbetsförmedlingen, försäkringskassan, SFI (Svenska för invandrare) och 

sjukvården, frivården. Detta beskrivs av socialsekreterare i kommun s genom följande: 
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”Ja de är ju landstinget och arbetsförmedlingen äh SFI, kunskapsnavet de är väl dom stora 

aktörerna kan man väl säga som vi samma arbetar mycke med frivården en del där vi har 

gemensamma intressen så att säga där klienten ja är aktuell på mer ställen än hos oss ibland är 

de ju flera aktörer när de gäller samma kille eller tjej då. Men arbetsförmedlingen och 

landstinget är väl dom största och mest vanliga som vi samarbetar med ..."  

Organisationen i kommun s har ungefär en gång i månaden regelbundna träffar med 

arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenhet för informationsutbyte gällande hur läget är just nu 

och vad som är på gång. Det kan röra praktik, hur personalen ska förhålla sig till regelsystemet 

och vad som finns tillgängligt i form av olika insatser. I detta forum diskuteras aldrig direkta 

klientfrågor, men samtalen rör sig om frågor kopplade till aktuella ärenden. Vidare har 

organisationen liknande forum för samarbetet med landstinget. 

   Inom försörjningsstöd ser samarbetet väldigt likartat ut mellan kommunerna. Personalen har 

veckomöten där de diskuterar avvikande händelser som är kopplade till olika ärenden samt 

månadsmöten där större delar av socialförvaltningen deltar för att sprida mer allmän information 

och kunskap. Socialsekreterare i kommun s säger följande: 

”En gång i veckan i teamet, enheten en gång i månaden. För att få information om saker som rör 

oss alla. En gång i veckan träffas vi teamet och då går vi igenom frågeställningar som rör 

klienter till största delen ansökningar och bollar hur gör vi här”  

Dessa möten är ett tydligt led i den formella organisationens ambitioner om att få alla inom 

organisationen att följa dess riktlinjer och intentioner. Samarbetet inom socialförvaltningen i 

kommun i utgörs av ett flertal aktiviteter. Bland annat finns en ledningsgrupp där de 

övergripande organisatoriska frågorna diskuteras. På senare tid har samarbetet varit väldigt aktivt 

mellan handläggarna inom försörjningsstöd och handläggarna inom äldreomsorgen. Detta gäller 

framför allt ärenden där klienten egentligen inte har rätt till försörjningsstöd men ändå inte klarar 

sin försörjning. Vidare har det nyligen startats ett psykiatriteam med representanter från IFO och 

LSS som träffas en gång i månaden. Sammanfattningsvis så kan konstateras att samarbetet ofta 

formas utifrån specifika ärenden samt klienternas olika behov. 

   I kommun s så finns det inom ramen för socialtjänsten ett flertal olika externa aktörer som 

agerar på uppdrag av socialtjänsten, men även av andra myndigheter. En sådan extern resurs är 
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"resurscenter". Efter den nyligen genomförda omorganisationen har olika kompetenser blandats i 

samma verksamhetsområde. Socialsekreterare i kommun s beskriver detta genom följande: 

" ... Äh former har vi då nu den nya organisationen ser ut så att vi har blandat olika kompetenser 

i samma verksamhetsområde.  Vi har olika verksamhetsområde och i varje verksamhetsområde 

finns blandade kompetenser. Och de en sorts äh styrd samverkan blir det av det ..." 

Detta ger en styrd samverkan genom att medarbetarna har olika arbetsuppgifter i 

verksamhetsområdet och att de har ansvar för olika uppgifter. Tidigare var det mer uppdelat på 

olika arbetsområden eller grupper av likartade specialkunskaper.  

 

5.5 För- och nackdelar med organisationen där respondenterna verkar.  

   Det är i denna studie så som i flera andra, (Bergmark & Lundström, 2005:130) med flera, 

tydligt att de teoretiska ansatserna drar praktiken till sin spets. Det finns ingen kommun i denna 

studie som har en enbart integrerad eller specialiserad organisationsform. Likt Bergmark och 

Lundström (1998) samt Piore (2010) befinner sig organisationerna närmre eller längre ifrån en 

helt integrerad organisation samt mellan Webers (1949) byråkratiska skola och nyliberalismens 

syn på marknadseffektivitet.  

   Chefen i kommun i kan se en svaghet i att det är svårt att specialisera sig som socialsekreterare 

i den nuvarande organisationen. Orsakerna till detta är nämnda ovan. Fördelen i den lilla 

organisationen är att personalen har en tät dialog vilket gör att oavsett vilken handläggare 

klienten kommer till så skulle denne få samma bemötande och samma svar på sin fråga eller 

ansökan. Socialsekreterare i kommun i säger följande: 

" ... , ja jag vet inte men känner igen alla som jobbar på arbetsförmedlingen osv för att det är en 

så liten kommun och de tror jag är en fördel de lättare för så fort man känner till en person så 

samarbetar man bättre. Så där tror jag att det är en för del att vi är en liten kommun. Ja och 

dom vet ju vilka vi är ja myndighetsutövare på de lokala planet så vi är ganska välbekanta så 

när vi är en så liten organisation. Ja precis och likaså individutskottet att det ligger väldigt nära 

och nämnden också. Ja jag tycker det är positivt att jobba i den här kommunen ..." 

 Vidare ser chefen en fördel i att vid mer komplexa ärenden så finns den samlade kunskapen 

väldigt nära. Klientens kontakter med socialsekreterarna kan även samordnas så att klienten får 
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den hjälp denne behöver under ett och samma besök, eller att en handläggare lätt kan gå till en 

annan handläggare för att inhämta en särskild kunskap. Socialsekreterarna ser en fördel i att 

arbeta i en liten kommun genom att handläggarna känner de personer som arbetar på övriga 

myndigheter. Samarbetet, anses av socialsekreterarna i kommun i, bli bättre genom en mer 

personlig relation. Negativt är att personalen i en mindre kommun inte har de resurser som en 

större kommun har. Detta gäller både ekonomi och externa samarbetspartners. 

   Chefen i kommun s ser en fördel i att den enskilde så snabbt som möjligt ska komma ut i egen 

försörjning. Chef i kommun s säger: 

" ... Fördelen med att man har organiserat det på det viset är ju att det som syftet alltid är, det är 

ju att den enskilde så snabbt som möjligt ska komma ut i egen försörjning. Nackdelen är ju att vi 

ibland, vi ibland har olika uppfattningar om hur man ska göra arbetet ..." 

 Nackdelen är att personalen ibland har olika uppfattningar om hur de ska utforma arbetet vilket 

kan försvåra och fördröja enskilda ärenden. Dessa olika sätt att utforma arbetet kommer från 

olika kulturer och traditioner beroende på från vilken myndighet som personen representerar. 

Socialsekreterarna ser en fördel i att de blir kunniga i sitt område, får en fördjupning och en 

expertkunskap inom sitt yrkesområde. Detta skapar rättssäkerhet och motverkar tveksamheter i 

vad som gäller. En nackdel kan vara att personalen kan bli trångsynt och bara se till sitt område, 

om ärendet är mer komplext så får någon annan ta i andra bitar. Detta gör att det kan bli rörigt 

för klienten, som då måste hålla i flera trådar själva. Respondenterna ser även att 

omorganisationen i kommun s kan ge positiva effekter genom ett effektivare samarbete mellan 

försörjningsstöd och LSS samt mellan försörjningsstöd och handläggare inom "alkohol och 

narkotika" samt "barn och familj". Socialsekreterare i kommun s säger: 

”Äh ja de är lite svårt som sagt eftersom det är så nytt den här omorganisationen men alltså vi 

kanske inte har hittat alla vägar ännu utan vu håller på att arbeta upp de men om man ser 

fördelarna med att ha tillexempel handläggarna från LSS här man hittar ju kanske gemensamma 

klienter fortare och snabbare för att vi sitter på samma plan och vi träffas dagligen och så.” 

Syftet med denna studie är inte på något sätt att försöka göra en heltäckande analys av 

kommunerna i Sverige, men utvecklingen i dessa två kommuner ter sig inte helt osannolikt från 

riksgenomsnittet. Vilket även visas av Bergmark & Lundström (2005). Det som motverkar 

utvecklingen i kommun i är farhågorna för att utbytbarheten hos socialsekreterarna ska bli 
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lidande samt att det saknas tillräckligt med resurser för att kunna fördjupa kunskapen hos 

handläggarna till den grad som kan återfinnas i kommun s. Samtidigt har respondenterna i 

kommun s sett att en ökad samverkan kan effektivisera arbetet. Dessa två aspekter gör att vad 

som är den optimala organisationsutformningen för en viss kommun inte med nödvändighet 

passar en annan. Respondenterna påpekar även att en ökad specialisering leder till en ökad 

rättssäkerhet för klienterna. Detta kan härledas till att organisationen många gånger har en mer 

strukturerad och formaliserad kontroll av handläggarna och dess ärendehantering. Kommun s 

kommer till exempel att genomarbeta en certifiering av verksamheten, i syfte att formalisera och 

strukturera bland annat kontrollapparaten (Stranz, 2007:51). 

5.6 Faktorer som påverkar socialsekreterarnas yrkesutövning 

   Respondenterna har i kommun i märkt av den allmänna samhällsutvecklingen av 

tjänstesamhället. Chef i kommun i beskriver en ny situation för ungdomarna i kommunen: 

”Nej. Inte just, vi har ju säg att vi har kanske 8 ungdomar som har varit aktuella nu mer än 6 

månader. Och sen har vi ju naturligtvis ungdomar men dom kommer in och går ut ganska mycke 

sådär. Sen är det ju desto mer lite speciellt med just Borgholms kommun är väl att den här 

gruppen som har försörjningsstöd och som borde kunna ta ett jobb eller så att säga dom får ju 

oftast jobb under sommar halvåret då blir det väldigt mycket fler arbetstillfällen i kommunen. 

Och dom som har lite svårare att få jobb är oftast lite mer arbetslösa under vinter halvåret. För 

då blir det mer dom här dom jobben som är kvar ja men då är det kanske dom bästa som plockas 

ut och så blir dom arbetslösa igen. Så man ser ju väldigt tydligt på våra 

försörjningsstödsutbetalningar vare sig dom är väldigt höga just nu eller vad dom varit och så 

går dom liksom upp över vintern och sjunker väldigt mycket under sommaren. Sen gör det säkert 

så generellt så där så att ungdomar får jobb och så men jag tror det är lite speciellt just det här 

att det också blir så många färre jobb under vinter halvåret och att det nästan frodas över 

sommaren så med alla ja affärer och restauranger som öppnar.” 

En utveckling som gör kommun i allt mer säsongsbunden och på så sätt påverkas även 

arbetsmarknaden.  Många ungdomar pendlar mellan egen försörjning under sommaren för att 

sedan återkomma till arbetslöshet och försörjningsstöd på vintern. Ett samband som kräver en 

dynamisk organisation som för att fungera på bästa sätt behöver hitta olika sätt att mäta resultatet 



Sida 33 av 42 

 

 

av de insatser som görs. Gemensamt är dock att respondenterna i båda dessa kommuner ser en 

ökning av ärenden som gäller ensamstående med barn. I dessa ärenden slits handläggaren mellan 

de formella reglerna och sin handlingsfrihet. Handläggaren kan i dessa situationer hamna i svåra 

avväganden mellan olika intressenters åsikter, så som till exempel barnperspektiv, ekonomiska 

ramar och politiska beslut (Pettersson, Leppänen, Jönsson och Tranquist, 2006:9). 

   Socialsekreterarna i kommun i anser att de har mycket tid till sitt förfogande när det gäller det 

praktiska klientarbetet. Socialsekreterare i kommun i säger: 

"... vad påverkar jag tycker att vi oftast har tid och att vi kan jobba med dom mycke vi ligger bra 

till med att ha fått ner försörjningsstödet. Vi satsar väldigt mycke på att hjälpa dom så mycket 

som de går och följa med vi träffars ju inte bara här på kontoret utan försöker att rör på oss när 

vi behöver följa med..." 

Kommun i har även beslutat att införa budgetrådgivning i arbetsuppgifterna inom 

försörjningsstöd, något som respondenterna ser positivt på. Nackdelen är att det finns mindre 

resurser i kommun i, både finansiella och i form av externa samarbetspartners. Näst intill varje 

vecka har personalen en så kallad "ärenden konferens" där de inom försörjningsstöd tar upp 

speciella saker som anses vara lite kluriga eller krångliga i olika ärenden. 

   I kommun s känner respondenterna att de många gånger har för lite tid för klienterna samt att 

arbetsbelastningen märkbart påverkas av till exempel lågkonjunkturer eller om 

socialförsäkringssystemet förändras. Socialsekreterare i kommun s säger:  

”Ja de e ju de förstås med tid och äh om man har många ärenden så är det svårt att hinna med 

de e ju en klassiskfråga ett klassiskt problem så de fajtas vi ju med jämt. Så måste man ju på nåt 

sätt lägga de ifrån sig på nåt sätt man få inte ta problemet till sig själv  för nån stans så ser de ut 

så vi har ändå en väldigt hög service nivå här vi tycker att vi jobbar ganska snabbt och vi säger 

till när det inte går men de går inte att styra för vi kan inte veta vad människor har för behov och 

hur många som ska föra av sig...." 

Vidare ser respondenterna i kommun s att det finns bra, men inte tillräckligt, med externa 

resurser för att hjälpa klienterna samt att avlasta det egna arbetet. En gång i veckan träffas 

personalen i teamet samt en gång i månaden i enheten. Enhetsträffarna syftar till att få 

information om saker som rör alla medarbetare. Under team träffarna gås frågeställningar som 

rör klienter och ansökningar med specifika omständigheter igenom. Likt Bergmark & Lundström 
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(2005) kan jag konstatera att detta kommer ur att personalen som generalistpraktiker får en 

bredare och mer sammanhängande relation till klienten. Ett ärende är sällan så enkelt att det bara 

berör en kontaktpunkt, i detta fall försörjningsstöd, utan ofta finns flera orsaker till att klienten 

hamnat i en situation utan egen försörjning. Genom ett integrerat arbetssätt kan en och samma 

handläggare arbeta med flera av dessa kontaktpunkter, jämfört med specialistpraktikern som 

bearbetar en konkret punkt medan någon annan handläggare bearbetar en annan del an klientens 

problematik. Detta gör att den specialiserade organisationens handläggare får ett arbetssätt som 

påminner om ”löpande bandet principen”. Med detta inte sagt att kontakten blir opersonlig eller 

sämre för klienten, men det påverkar den enskilde handläggarens uppfattning om att ha 

tillräckligt med tid för den enskilde klienten. Även effektivitetsaspekten i den byråkratiskt 

specialiserade organisationen påverkar handläggarens möjligheter till att styra hur mycket tid 

som kan läggas på varje ärende genom att en del i kontrollen av handläggaren ibland mäts i hur 

många ärenden som handläggs över tid. 

   Ytterligare en faktor som denna studie påvisar är behovet av externa resurser i arbetet med 

klienterna. Ett brett och väl fungerande samarbete med andra myndigheter och resurser ger den 

enskilde handläggaren en större handlingsfrihet när det gäller valet av interventioner i samarbete 

med klienten. Handlingsfriheten som är en av grundpelarna i Lipsky's (1980) definition av 

gräsrotsbyråkraten. Men att kunna erbjuda ett större utbud av olika alternativ ställer samtidigt ett 

större krav på kunskap hos handläggaren. Av naturliga skäl har kommun i inte samma möjlighet 

till mångfald av detta utbud, men de har å andra sidan genom detta ofta en mer personlig kontakt 

mellan olika myndighetspersoner eller externa aktörer och den enskilde handläggaren. Att 

gradera vad som bäst gynnar klienten i detta fall är inte möjligt utifrån denna studie. 

 

5.7 Socialsekreterarnas syn på hur arbete förändrats sedan de började arbeta 

med socialt arbete 

   I kommun i ser respondenterna en svag tendens till att de även här har blivit lite mer 

specialiserade. Socialsekreterare i kommun i säger:   

"... när jag började här då gjort man allt så att säga …[…] Ja i takt med att vi har blivit fler...." 
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I kommun s ser respondenterna en förskjutning till att knyta allt fler insatser till hemmet. 

Socialsekreterare i kommun s säger: 

"... Mycket här i socialtjänsten i Kalmar man har liksom knutit in mycke vård på hemmaplan. 

Behandling på hemma plan, placering på hemmaplan. Man gör mycket här istället för att man 

gör de någon annan stans..." 

En annan sak är användandet av coacher, som vuxit till en hel stab med människor runt om kring 

de klienter som har behov av försörjningsstöd. Vidare ser respondenterna i kommun s att de gått 

från ett grupptänkande till ett individtänkande gällande klienterna. En förändring i syn som gjort 

att de även involverar klienten i en större utsträckning när olika interventioner utformas. 

Respondenterna ser även att den personliga utvecklingen genom ökad kunskap lett till att de är 

tryggare i sin yrkesutövning samt att de trots detta aldrig blir fullärd. Socialsekreterare i kommun 

s uttrycker: 

"... Äh man får ju större kunskap hela tiden om de mesta i princip om olika samarbetspartners 

och deras regler och riktlinjer och hur dom tänker och hur dom kan hjälpa till alltså så man lär 

sig ju saker hela tiden man känner ju att man har utvecklats absolut alltså genom att ständigt 

vara med om nya saker å att möta nya problem ..." 

   Sammanfattningsvis ger genomförda intervjuer att respondenterna i kommun s är mycket 

fokuserade på den omorganisation som nyligen genomförts och att denna gjort att de känner sig 

lite osäkra på sin nya roll inom organisationen. Detta blir tydligt i respondenternas åsikter 

gällande den egna organisationsutformningen, där dessa går isär.  Gällande den utbildning som 

bedrivits inom organisationerna visar studien att de arbetsmetoder som är dominerande är 

underbyggda av olika interna utbildningar och inte av centrala direktiv. Vikten av samarbete 

inom organisationen och med externa resurser lyfts fram av respondenterna som viktiga faktorer 

gällande vad som påverkar dem i deras dagliga yrkesutövande. 
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6 Avslutande diskussion 

   I följande del sammanfattas studiens resultat och slutsatser mot studiens uppsatta syfte och 

frågeställningar. Dock inleds avsnittet med en kort sammanfattning. 

   Syftet med denna studie har varit att studera hur den enskilde socialsekreteraren påverkas i sin 

yrkesutövning utifrån lagstadgade klientkrav och organisationsutformning. Utifrån: 

 Hur har respektive kommun valt att organisera sig? 

 Hur påverkas socialsekreterarnas yrkesvardag av organisationen de verkar inom? 

 Finns några specifika för- respektive nackdelar med hur försörjningsstöd är organiserat 

utifrån socialsekreterarnas yrkesvardag? 

Svaren på dessa frågor har insamlats genom sex semistrukturerade intervjuer vid två olika 

socialförvaltningar vars organisationsstruktur karakteriseras av integration respektive 

specialisering. Studiens slutsats är att organisationsutformning tillsammans med utbudet av 

samarbetspartners är avgörande för hur den enskilde socialsekreteraren upplever sina möjligheter 

till att på ett tillfredsställande sätt bistå klienten till att bli självförsörjande. 

   Studien visar i likhet med tidigare forskning, Bergmark & Lundström (2005) med flera, att 

storleken har betydelse. Med detta avses att organisationens storlek har en betydande inverkan på 

hur pass specialiserad organisationen är. Studien visar även på tydliga skillnader mellan olika 

individer gällande det språkbruk som används för att beskriva den egna 

organisationsutformningen. 

   Jag har under denna studie inte kunnat finna ett entydigt svar på vad som karakteriserar en 

specialiserad eller integrerad organisation. Dock kan jag konstatera att varje kommun har sina 

egna förutsättningar samt ett organisatoriskt arv som format och ligger till grund för den nu 

gällande organisationsutformningen. Även de demografiska (befolkningens fördelning, storlek 

och sammansättning) och kulturella förutsättningarna har ett stort inflytande på 

socialsekreterarnas metodtäthet i sin yrkesvardag. 

   De drivande krafterna inom dessa delvis weberianskt byråkratiska organisationer kommer både 

från politiska beslut, efterfrågan av olika tjänster samt socialsekreterarnas 

arbetsmetodanvändning. Denna studie visar tydligt att kraven på effektivitet inte kan uppnås eller 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Befolkning
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garanteras enbart genom organisationsförändringar som strävar efter en högre grad av 

specialisering inom försörjningsstöd.  

   I denna studie har jag även funnit belägg för vikten av samarbete mellan försörjningsstöd, 

andra myndigheter samt interna resurser. Ett samarbete som är grundläggande för att 

socialsekreterarna skall kunna verka i sin yrkesroll mellan klienternas rättigheter och politikernas 

uppsatta ramverk. Ett större utbud och ett tätare samarbete är grundstenar i socialsekreterarens 

yrkesvardag för att kunna bistå klienten på bästa sätt. Ett större utbud genom att det finns fler 

aktörer som är specialiserade inom olika delar av det sociala arbetet, till exempel 

missbrukarvård, familjeterapi, LSS och så vidare. Ett tätare samarbete skapar även en större 

samsyn och därigenom fås en snabbare och effektivare beslutsprocess om eventuella 

interventioner mot klienten. Men även för att tillmötesgå de lagstadgade kraven på klientens 

egen medverkan i arbetet att uppnå egen försörjning. 

   Gräsrotsbyråkratens, framför allt socialsekreterarnas inom försörjningsstöd, dilemma att de 

saknar en yrkeslegitimation som i sin tur leder till begränsningar i legitimiteten av de beslut som 

fattas utifrån arbetarens handlingsfrihet har aktualiserats i denna studie som ett avsteg från dess 

syfte. Det finns en trend i dagens samhälle att allt fler organisationer, inte enbart inom socialt 

arbete, skall certifiera sin verksamhet, eller delar av den. I denna studie har en av de ingående 

organisationerna just inlett ett sådant arbete. Genom en certifiering ges en kollektiv legitimitet 

för hela organisationen. Det vill säga att ansvaret lyfts från individen till organisationen vilket 

leder till en dubbel vinst för själva organisationen. Statusen ökar för den enskilda 

socialsekreteraren i dess yrkesroll, samtidigt som utbytbarheten ökar bland dessa. Denna ökade 

legitimitet kan även användas för att skärpa och säkerställa att de kontrollfunktioner som finns 

fungerar och att organisationen kan ställa ytterligare krav på klienterna, men även på 

socialsekreterarna. Krav som ökar effektiviteten för att bättre möta de politiska mål som ligger 

till grund för verksamheten. 

   Socialtjänstlagen (2001:453) fastställer att avsikten i det mottagande som klienten får vid sitt 

besök på bland annat försörjningsstöd skall eftersträva de förhållanden som gynnas i en 

integrerad organisationsutformning. Vad denna studie kan påvisa är att förutsättningarna för att 

följa detta minskar ju mer specialiserad organisationen blir. En specialisering innebär för visso 

att socialsekreterarna får en djupare, men samtidigt en smalare kunskapsbas. Detta påverkar 



Sida 38 av 42 

 

 

socialsekreteraren på, bland annat, så sätt att metodtätheten ökar samtidigt som flexibiliteten 

minskas. Klienterna påverkas på så vis att så länge de faller inom den gängse normen, kan de få 

ett snabbt, rättvist och behjälpande bemötande. De klienter som däremot har mer komplexa eller 

unika behov får en krångligare väg till att få den hjälp och det stöd som kan krävas. De 

socialsekreterare som arbetar i en mer integrerad organisation har däremot ett motsatt förhållande 

till klientbemötande och metodtäthet. 

   En annan faktor som starkt påverkar socialsekreterarna i deras yrkesutövning som framkommit 

i denna studie är tiden. I den mer integrerade organisationen känner respondenterna att de har 

tillräckligt med tid i mötet med klienterna. Detta trots att tidigare resonemang och tidigare 

forskning kan tolkas motstridande genom att hävda att en lägre grad av metodtäthet samtidigt 

som resurserna ofta är mindre skulle leda till en ökad arbetsbelastning och ökad stress. Jag har i 

denna studie funnit en motsatt situation i den mer specialiserade organisationen där 

respondenterna i större utsträckning känner av samhällets konjunktursvängningar, trots större 

metodtäthet och större resurser. 

   Jag i likhet med Bergmark och Lundström (2005) anser även att det krävs mer forskning på 

området rörande att den ökade graden av specialisering har gjort att klienterna fått ett mer 

komplicerat system att förhålla sig till. Detta för att ta reda på klienteffekterna, då detta inte är en 

del i min studie. 

   Som en parentes visar även denna studie i likhet med Bergmark & Lundström (1998) att det 

fortfarande finns en skillnad mellan vad som anses vara en gångbar praktik ute i verksamheten 

och vad som förmedlas till blivande socionomer. 

   Syftet med denna studie har varit att undersöka hur organisatoriska faktorer påverkar 

socialsekreterarna vid försörjningsstöd i deras yrkesutövning. Slutsatsen är att 

organisationsutformning tillsammans med utbudet av samarbetspartners är avgörande för hur den 

enskilde socialsekreteraren upplever sina möjligheter till att på ett tillfredsställande sätt bistå 

klienten till att bli självförsörjande. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide Chefsposition 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du arbetat med socialt arbete? 

Hur länge har du haft din nuvarande befattning? 

Vad hade du för befattning innan? 

Vilken vidareutbildning har du fått av din arbetsgivare? 

Organisation 

Hur ser den kommunala socialtjänstens organisation ut i stort? 

Hur är försörjningsstöd organiserad? 

Vad är syftet med just denna organisering av arbetet med försörjningsstöd? 

Hur många anställda arbetar med försörjningsstöd i kommunen? 

Skulle du påstå att ni har en integrerad eller en specialiserad organisation? 

(Kan jag få en utskrift av organisationsplanen) 

Handlingsfrihet 

Var går gränsen mellan vad den enskilde socialsekreteraren får besluta om och när ärendet 

beslutas av dig? 

Vilken form av samarbete finns inom socialtjänsten?  

Vilket samarbete finns med andra aktörer inom ramen för kommunalt socialt arbete, t.ex. AF, 

Landstinget o.s.v.? 

Avslutning 

Finns det något annat du vill ta upp i anslutning till detta samtal? 

Känner du att jag missat något? 
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Intervjuguide Socialsekreterare 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du arbetat med socialt arbete? 

Hur länge har du arbetat med försörjningsstöd? 

Vilken är din grundutbildning? 

Vilken vidareutbildning har du av din arbetsgivare? 

Organisation 

Skulle du säga att ni har en integrerad eller specialiserad organisation? 

Vilken form av samarbete finns inom er kommuns socialtjänst?  

Vilket samarbete finns med andra aktörer inom ramen för kommunalt socialt arbete, t.ex. AF, 

Landstinget o.s.v.? 

Handlingsfrihet 

Vilka för- och nackdelar ser du med ert sätt att organisera arbetet? 

Vad påverkar dina möjligheter att arbeta utifrån ”Klientens bästa”? 

(Tid, resurser, lokaler, organisation o.s.v.) 

Hur ofta träffas ni inom din enhet för att diskutera olika ärenden och hur ser upplägget ut för 

dessa möten? 

Hur märker du att ditt vardagliga arbete förändrats sedan du började arbeta inom socialt arbete? 

Avslutning 

Finns det något annat du vill ta upp i anslutning till detta samtal? 

Känner du att jag missat något? 

 

  


