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Abstract 

The purpose of my essay is to describe the social workers’ attitudes in relation to their 

versatile functions and duties. The empirical data that I have gathered reflects social 

workers' approach to administrative duties and tasks related to the "change process".  

I have used a qualitative method with unstructured interviews. The theoretical framework 

consists of Michael Lipsky’s (1980) discussion of the "street level"-bureaucrat and 

Richard Sennette’s (1980) theory of the new capitalist society.  

The result has been divided into the following themes: causes behind the occupation 

choice, the standings to administrative tasks and finally, attitudes to the change process. 

The results that I have obtained through my research show that social workers' attitudes 

to their work can be described by the theory of street level-bureaucrat and the new 

capitalist society. The result also shows that there is a complexity in the social workers' 

profession where social welfare officers express a concern about lack of time for 

engaging in change management because of the quantity of the administration. 
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Sammanfattning 

Syftet med min uppsats är att beskriva socialsekreterarens uppfattning kring 

administrativa arbetsuppgifters inehåll samt till arbetsuppgifter som är kopplade till 

förändringsarbetet. Jag har använt mig av en kvalitativ metod med ostruktureade 

intervjuer. Den teoretiska referensramen består av Michael Lipskys (1980) resonemang 

kring gräsrotsbyråkraten och Richard Sennettes (2006) resonemang kring det nya 

kapitalistiska samhället. Resultatet har delats in i följande teman: Orsaker bakom 

yrkesval, uppfattningen kring administrativa arbetsuppgifter samt uppfattning kring 

förändringsarbetet. Resultatet som jag erhöll genom min undersökning visar på att 

socialsekreterernas uppfattning kring sina arbetsuppgifter inehåll kan beskrivas utifrån 

teorin om gräsrotsbyråkraten och det nya kapitalistiska samhället. Resultatet påvisar en 

komplexitet i socialsekreterarens yrke där socialsekreteraren utrycker en oro över att de 

inte hinner bedriva förändringsarbete på grund av administrationens mängd.  

. 
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Inledning 

Arbetet som socialsekreterare på ekonomiskt bistånd innehåller flera olika 

arbetsuppgifter. De administrativa arbetsuppgifter som kopplas till myndighetsutövning 

går hand i hand med förändringsarbetet som kopplas till det traditionella socialarbetet. 

Fackföreningen Akademikerförbundet SSR (2011) har genomfört en undersökning bland 

450 socialsekreterare om deras arbetssituation. Hela 83 procent uppger att 

arbetsbelastningen är hög och att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. Debatten kring 

socialsekreterarens arbetssituation har fått allt större gehör i svensk media. Utifrån 

debatten väcks det en intressant fråga kring hur själva socialsekreteraren ser på sina 

arbetsuppgifter. Socialsekreterarens uppfattning kring hans/hennes arbetsuppgifter blir ett 

intressant forskningsområde som kan hjälpa oss att skapa en större förståelse för denna 

yrkesgrupp och dennes vardag. 

”Det är risken att tappa fotfästet och vara isolerad vi borde se den kulturella skillnaden 

mellan det nya och det gamla, den kulturella klyftan tar oss djupare in i instutionernas 

liv” 

Richard Sennett (2006) 
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1. Problemformulering 

De filantropiska arbetsuppgifterna 

Det som vi benämner som kommunalt socialt arbete har sitt ursprung i det filantropiska 

välgörenhetsarbetet och den kommunala fattighjälpen (Pettersson 2011). 

Välgörenhetsarbetet växte fram under 1800-talet. På grund av det bristfälliga 

kommunala/statliga fattighjälpen grundades filantropiska föreningar eftersom rädslan för 

social oro på grund av fattigdomen blev allt större. Det var för det mesta borgerliga 

kvinnor som började med filantropin i Sverige (Pettersson 2011). En av många 

välgörenhetsföreningar var Fruntimmersföreningen. Fruntimmersföreningens 

arbetsuppgifter beskrevs av Petersson (2011) följande:   

”Fruntimmersföreningens uppgifter var många och de skulle genom arbetet bland de 

fattiga samla kunskap om fattigdomens utbredning, undersöka hjälpbehovet i 

fattigdistrikten, kontrollera att medlen kom till de verkligt behövande, uppmuntra till 

arbetsamhet och ordentlighet, understödja hemmens fostran och underlätta barnens både 

materiella stöd och moralisk fostran ingick i hjälpprogrammet. (s.23) 

Arbetsuppgifterna bestod av flera olika moment. Det handlade om att upplysa de 

hjälpsökande och kontrollera kommuens utbetalada stöd. Vidare så ingick det i 

arbetsuppgifterna att motivera de hjälpbehövande till förändring och vara delaktiga i 

barnens moraliska uppfostran. 

Tjänstemanna- och vårdsystemet 

En viktig brytpunkt i svensk socialpolitik inleddes när CSA (Centralförbundet för Socialt 

Arbete) bildades år1903. CSA var en paraplyorganisation som samlade de dåvarande 

svenska filantropiorganisationer (Pettersson 2011). 

”Vid den här tidpunkten i historian bestod samhällets insatser för det mest utsatta 

huvudsakligen av en bristfällig fattigvård och en begynnande barn och ungdoms vård” 

(Petersson 2011) 



	   8	  

CSA kommer genom att ta upp den ”sociala frågan” med tiden att påverka den svenska 

socialpolitiken avsevärt fram till 1920-talet. Efter det överfördes den sociala frågan till 

rikspolitiken. Socialstyrelsen grundades 1912 och socialdepartementet 1920 (Pettersson 

2011). CSA producerade mängder av olika skrifter och begrepp. (Tjänstemanna- och 

vårdsystemet kan ses som en produkt av det) Tjänstemansystemet var enligt CSA en 

hierarkiskt uppbyggd byråkrati som arbetade allt för automatiskt och formellt. Det 

positiva med tjänstemansystemet menade CSA var att det var ett bra system för att 

förvalta kommunens pengar och dela ut de rättvist. Vårdsystemet var enligt CSA ett 

system som grundades på socialarbetarens empatiska förmåga och dennes engagemang i 

att hjälpa andra människor men som var allt för beroende av brukarens samtycke. En 

slutsats var att socialt arbete gynnades av en kombination av dessa båda två system. 

Denna slutsats visade sig vara vägledande i utformningen av socialsekreterarens 

arbetsuppgifter (Petterson 2011). 

Den moderna socialsekreteraren 

Socialsekreterarens arbetsuppgifter har med tiden utökats och består i dagsläget av både 

administrativt arbete och förändringsarbete. Petterson (1994) pratar om det lagreglerade 

arbetet som en socialsekreterare utför. Med lagreglerat arbete syftar Petersson (1994) på 

de arbetsuppgifter som har förordats till socialsekreteraren utifrån lagen. Till sådana 

uppgifter hör dokumentation, utredning, biståndsprövning och beslutsfattande. Jag väljer 

att använda mig av begreppet administrativt arbete eftersom det förutom Peterssons 

(1994) lagreglerade arbete även omfattar arbetsuppgifter som är av administrativ 

karaktär. Sådana arbetsuppgifter är: att arkivera handlingar, att betala klientens räkningar 

samt att kontrollera kvitton med mera.  

”Det andra” man gör inom socialt arbete visar sig varar svårare att beskriva. Petersson 

(1994) kallar det för det ”informella mötet”. Det informella mötet handlar om hur 

socialsekreteraren kan hjälpa sina klienter att förändra sig själva eller en situation. Det 

informella mötet svarar upp mot klientens behov utöver ekonomin och är omsorgs- och 

behandlingsinriktad (Petersson 1994).” Förändra” är det centrala ordet i Petterssons 

(1994) resonemang. Förändringsarbete har ett universellt mål, att säkerställa klientens 
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välbefinnande samt att stödja honom/henne på vägen till självförsörjande. Swedner 

(1996) diskuterar tillvägagångssättet av det välfärdsinriktade förändringsarbetet på 

följande sätt: 

“Välfärdsinriktat förändringsarbete, består av regelmässigt av flera återkommande 

arbetsuppgifter. Dessa är förknippade med varandra som en rad på varandra följande 

faser i en process, där resultat av arbetet inom de tidigare faserna utgör en viktig 

utgångspunkt för arbetet inom de senare” (s.87).  

Det är problematiskt att generalisera socialsekreterarens arbete i helhet utifrån de två 

nämnda begrepp eftersom det administrativa arbetet innehåller flera olika arbetsuppgifter. 

Det existerar fortfarande oklarheter kring hur klientarbete på ekonomiskt bistånd bör 

genomföras något som Pettersson (1994) utrycker på följande sätt: 

”Många av problemen i klientarbetet hänger samman med att uppgifterna är så 

komplexa och att myndighetsutövning blandas med andra insatser på ett sätt som gör det 

svårt att urskilja de olika beståndsdelarna ” (s.138) 

En sådan utveckling är inte enbart unik för socialsekreteraren om man använder sig av 

Sennetts (2006) resonemang om den nya kapitalistiska kulturen. Sennett menar att den 

nya kapitalistiska kulturen har fört med sig en arbetskultur där arbetsgivaren söker efter 

personal som behärskar flera olika arbetsuppgifter istället för att behärska en enda 

arbetsuppgift riktigt bra.  

Denna utveckling är enligt Sennett ett resultat av kapitalismens krav på effektivisering av 

arbetet och organisatorisk flexibilitet. En indikation på att socialsekreteraren i det nya 

kapitalistiska samhället uppfattar effektiviseringsprincipen negativt är resultatet av 

Arbetsmiljöverkets granskning av socialsekreterarens Arbetsmiljöverket (2007)  

Arbetsmiljöverket konstaterar följande: 

 “Inspektionerna visade även att socialsekreterarna många gånger har hög 

arbetsbelastning och psykiska påfrestningar i arbetet. Bland annat upplevde 
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socialsekreterare inte sällan att de får begränsade möjligheter att arbeta professionellt 

då arbetsbelastningen och/eller att begränsade resurser förhindrar möjligheterna att 

leva upp till intentionerna i socialtjänstlagen” 

Av arbetsmiljöverkets undersökning framgår det att hög arbetsbelastning kännetecknas 

av ökad administrativt arbete, högt arbetstempo, påfrestande klientkontakter, tidspress 

samt begränsade möjligheter till att prioritera arbetsuppgifter. 

Då och nu 

Förändringar i det sociala arbetet har medfört att arbetsuppgifterna har blivit mer 

omfattande och mångsidiga. Det tidiga filantropiska sociala arbetet byggde på en 

moralisk uppfostran som i sin tur skulle selektera ut de ”värdiga” och de ”ovärdiga” 

fattiga (Pettersson 2011).  

Arbetsuppgifterna var av humanitär art och innehöll inga omfattande administrativa 

arbetsuppgifter. Professionaliseringen av det sociala arbetet medförde med sig olika 

teoretiska perspektiv på själva klientarbetet och högre krav på socialarbetarenas 

utbildningsnivå (Pettersson 2011).  

Dagens socialsekreterare är en så kallad gräsrotsbyråkrat i arbetsformen samtidigt som 

han ingår i en byråkratisk organisation när det gäller anställningsformen. Utvecklingen 

pekar på att socialt arbete har blivit allt mer komplext i sin form.  

Det som CSA ansågs vara positivt med att blanda tjänstemanasystemet med vårdsystemet 

tenderar att leda till en allt för stor arbetsbörda för socialsekreteraren. Debatten om att 

skilja förändringsarbete från administrativt arbete har blivit allt tydligare. Pettersson 

(1994) resonerar följande kring den nämnda problematiken: 

”Ett sätt att gripa sin an med problem i klientarbetet är helt enkelt skilja ut det jag här 

kallat informellt socialt arbete från myndighetsutövning och låta dessa båda delar 

utvecklas utifrån sina egna förutsättningar” (s.45) 
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Utifrån den nämnda utvecklingen aktualiseras frågan om socialsekreterarens hantverk. 

Den nya kapitalistiska kulturen betonar enligt Sennett (2006) förmågan att behandla och 

tolka föränderliga mängder av information och metoder vilket strider mot 

hantverksidealet. För att skapa en bredare förståelse för socialsekreterarens yrke och 

dennes komplexitet väljer jag att ägna min uppsats åt att beskriva socialsekreterarens 

uppfattning kring sina arbetsuppgifters inehåll.  

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera vilken uppfattning socialsekreterarna 

inom ekonomiskt bistånd har kring sina arbetsuppgifters inehåll. 

Frågeställningar 

Vilka är de bakomliggande orsakerna kring socialsekreterarnas yrkesval? 

Vilken uppfattning har socialsekreterarna kring de administrativa arbetsuppgifternas 

inehåll? 

Vilken uppfattning har socialsekreterarna kring arbetsuppgifternas innehåll som är 

kopplade till förändringsarbetet? 

3. Fortsatt framställning 

Kapitel 5 innehåller en redogörelse av de tidigare forskningen som visar på hur 

förändringarna i socialsekreterarens arbetsuppgifter har beskrivits och hur man önskar att 

arbetsuppgifterna genomfördes. I kapitel 6 beskriver jag hur jag har gått tillväga i min 

emipirinsalming.   

Kapitel 7 består av en redogörelse för de teoretiska begrepp som används i analysen av 

det insamlade materialet. I kapitel 8 presenteras och analyseras min egna undersökning. 

Arbete avslutas med en slutdisskusion och förslag tiill framtida forskning 
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4. Tidigare forskning 

Vad är det som är så tungt? 

Åsa Andersson har i sin rapport undersökt vad socialsekreterarna uppfattar som 

betyngande i sin yrkesutövning. Studien genomfördes i Lidköpings kommun på 

ekonomiskt bistånd. Av rapporten framgår det att socialsekreterarna beskrev arbetet som 

tungt och krävande och det råder oklarheter kring vilka mål man bör uppnå. Det som 

anses vara tungt är följande enligt Anderssons rapport:  

“Frågeställningar i ärendet, dokumentationskrav, hur socialsekreteraren definierar 

uppdraget, hur klienternas förväntningar på socialkontoret ser ut, om det finns insatser 

riktade mot sociala problem, och hur samarbete med andra instanser i samhället 

fungerar.”  

Av rapporten framgår det att dokumentation ofta beskrivs som betyngande, dock visar det 

sig att socialsekreterarna kategoriserade majoriteteten av äranden som “låg grad av 

documentation.”  

Anderssons slutsats är att vissa äranden kan kräva mer dokumentation än andra men att 

det är de “tunga” äranden som påverkar den generella uppfattningen kring 

dokumentationens mängd. Av rapporten framgår det även att den upplevda 

arbetsbelastningen kan vara kopplad till socialsekreterararens kontaktnät. En 

socialsekreterare som har ett brett kontaktnät i andra verksamheter upplever mindre 

arbetsbelastning eftersom han/hon förfogar over kunskap kring vilka kontakter som ska 

tas för att slussa vidare klienten.  

Effektivisering av arbetet 

Ulla Pettersson (1994) diskuterar hur klientarbetet bedrivs inom de olika grenarna av 

socialtjänsten. Pettersson uppger att det finns en problematik i att socialsekreteraren på 

ekonomiskt bistånd bedriver både en formell lagstödd biståndsprövning och ett 

klientinriktat förändringsarbete eftersom organisationens ekonomiska förutsättningar 
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påverkar socialsekreterarens arbetssätt och dennes prioriteringar.  

Effektivisering av arbetet är enligt Pettersson (1994) ett resultat av när kommunens 

ekonomi försvagas och sparmål och kostnadsmedvetande lyfts fram som operativa 

begrepp på ett annat sätt än tidigare. Petterson (1994) diskuterar flera olika konsekvenser 

av effektivisering av arbetet. Att ”hålla klienten borta” är ett av dem. Pettersson (1994)  

menar att man genom hårdare kontroller av uppgifter och förstärkta byråkratiska inslag 

fokuserar på att hålla klienten borta från bidragstagandet. 

En slutsats av denna utveckling är att effektivisering av arbetet bidrar till förstärkningen 

av arbetets administrativa och kontrollerande karaktär på bekostnad av 

förändringsarbetet. Pettersson (1994) tar upp tankar om att skilja åt förändringsarbetet där 

det ”informella mötet” skulle äga rum från den byråkratiska handläggningen och 

biståndsprövningen. Pettersson (1994) ser flera fördelar med detta: 

”Klarare socialarbetarer roller, lättare för klienterna att urskilja socialtjänstens många 

olika funktioner samt ökade möjligheter till kunskaps- och kvalitetsutveckling.” 

Från behovsprövning till inkomstprövning 

Westlund (1991) diskuterar olika sätt att arbeta med socialt bidrag. Begrepp som passiv 

och aktiv handläggning är centrala. Westlund (1991) konstaterar att 

socialbidragsutvecklingen påverkas av olika faktorer och att man kan skilja mellan 

interna och externa faktorer. Externa faktorer är samhälliga faktorer som t.ex. 

lågkonjunktur, arbetslöshet och befolkningsökning vilka orsakar en högre tillströmning 

av individer som är i behov av ekonomiskt bistånd. Bidragstidens längd i sin tur påverkas 

av interna faktorer förklarar Westlund (1991). De interna faktorerna är bland annat 

utredningens kvalitet, klientbemötande och socialsekreterarens samspel mellan klienter. 

Med aktiv handläggning menar Westlund (1991) att socialsekreterarna och socialtjänsten 

fokuserar på att minska socialbidragstiden genom att erbjuda rehabiliterande och 

stödjande insatser vilket förutsätter en god kontakt mellan klienten och socialsekreteraren 

samt andra inblandade tjänstemän.  
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Passiv handläggning och externa orsaksanalyser av socialbidragsutvecklingen går hand i 

hand enligt Westlund (1991). I en passiv handledning fokuserar socialtjänsten och 

socialsekreteraren på att garantera klienten en skälig levnadsnivå genom utbetalning av 

ekonomiskt bistånd men bortser från rehabiliterande insatser.  

Westlund (1991) menar att både socialtjänsten och klienten gynnas av en aktiv 

handläggning eftersom den stärker klientens chanser till självförsörjning vilket innebär att 

komunen inte längre behöver betala ut ekonomiskt bistånd till individen.  

Författaren diskuterar avslutningsvis handläggningsmodeller ur ett historiskt perspektiv 

och menar att socialtjänstens handläggning har övergått från behovsprövning till 

inkomstprövning vilket i sin tur innebär att socialsekreteraren har övergått från aktiv 

handläggning till passiv handläggning.  

5. Metod 

Kvalitativ metod 

Jag använder mig av en kvalitativ metod. Syftet med den kvalitativa metoden är att förstå 

deltagarens inre upplevelser av den yttre världen och dennes sätt att beskriva det (Bryman 

2011). I en kvalitativ analys sker (i de flesta fall) datainsamlingen genom intervjuer (det 

finns även andra sätt att samla in data som t.ex. genom bilder d.v.s. fotografier). 

Kvalitativ metod anses vara den som genererar teorier: 

”Inom kvalitativ forskning antas teori vara en följd av undersökningen, istället för att 

vara dess utgångspunkt ” (Bryman 2011 s.344).  

Vi kan konstatera att den kvalitativa metoden lägger fokus på individen och dennes 

erfarenheter, åsikter och tankar. Syftet med den kvalitativa analysen är att förstå istället 

för att förklara. (Eliasson 1995) 
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Ostrukturerad intervju 

Jag har använta mig av en så kallad ostrukturerad intervjumetod. Bryman (2006) menar 

att forskaren i den ostrukturerade intervjumetoden använder sig av teman som ska beröras 

och att forskaren reagerar bara på de punkter som verkar vara värda en uppföljningsfråga.  

Bryman (2006) uppger att forskaren i den ostrukturerade intervjun utformar en så kallad 

intervjugudie som bestär av olika teman. Följande teman använder jag mig av under mina 

intervjuer: 

- Valet av socionomyrket 

- Vardagen på socialkontoret 

- Arbetssituation 

- Förändringsarbete 

- Administrativt arbete 

- Prioriteringar 

 

Utifrån de nämnda temana formulerade jag mina frågor och följdfrågor. Anledningen till 

att jag utformade intervjuerna i enlighet med teman istället för direkta frågor är att jag 

lättare skulle kunna röra mig mellan olika teman under intervjun istället för att beta av 

fråga efter fråga. Bryman (2006) menar att ostrukturerade intervjuer tenderar att likna ett 

vanligt samtal. Detta tillvägagångssätt skapade en naturlig diskussion mellan mig och 

respodenten. Avslutningsvis är det relevant att påpeka att de olika temana inte 

diskuterades utifrån någon särskild rangordning.  

 

Urvalsmetod 

För att konstruera mitt urval är det av stor vikt att diskutera vilka analysenheter som 

studeras och vilken information från de enheterna ingår i studien (Gronmo 2006). Som 

det framgår av problemformuleringen så är min analysenhet socialsekreteraren. 

Analysnivåer kan ligga på olika nivåer inom samhället (Gronmo 2006). Min analysnivå 

är den så kallade mikronivån. Det är socialsekreteraren, individen, som är relevant för 

frågeställningen. 
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Tillvägagångsättet som jag använder mig av är det så kallade urvalet genom 

självselektion. Utgångspunkten för denna studie är att relevanta personer erhåller en 

inbjudan om att delta i undersökningen och att de intresserade individerna själva anmäler 

sig till intervjun (Gronmo 2006). Genom fackföreningen Akademikerförbundet SSR 

erhöll jag en lista på alla förtroendevalda i en av Sveriges storstäder. Jag har sedan frågat 

de förtroendevalda ifall de kan vidarebefordra min förfrågan till deras arbetskamrater på 

enheten. På detta sätt har socialsekreterare på ekonomiskt bistånd kunnat själva 

bestämma ifall de vill vara med. 

Gronmo (2006) menar att det är viktigt att bedöma strategiskt vart inbjudan ska skickas 

och på vilket sätt själva inbjudan sprids vidare till relevanta personer. Min avsikt med att 

sprida min förfrågan genom Akademikerförbundet SSRs förtroendevalda var att nå en så 

bred grupp av socialsekreterare som möjligt. Alternativet att sprida förfrågan genom 

arbetsgivaren ansåg jag vara mindre relevant. Detta eftersom arbetsgivaren skulle kunna 

ta hänsyn till de anställdas arbetsbelastning och på detta sätt i förhand avfärda min 

förfrågan eller selektera ut vissa socialsekreterare som arbetsgivaren anser vara starkt 

lojala och mindre ifrågasättande. 

Utifrån att jag har genomfört en ostruktrurerad intervju som i sin tur kräver en öppenhet 

och ett intresse till att berätta om sig själv anser jag att min urvalsmetod har bidragit till 

att hitta sådana respodenter. 

Etiska överväganden 

Jag har följt de fyra grundläggande etiska principerna som gäller i svensk forskning. Det 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

(Bryman 2008). Jag går kort igenom vad de olika principerna innebär och hur jag har 

förhållit mig till de i mitt arbete. 

Informationskravet innebär att forskaren informerar deltagaren kring vilket syfta han/hon 

har med arbetet samt att deltagandet är friviligt vilket innebär att deltagaren kan avsluta 

deltagandet när det önskas (Bryman 2008). Jag anser att jag har hållit mig till 

informationsprincipen eftersom mina deltagare har blivit informerade kring arbetets syfte 
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och att deltagandet är frivviligt. Informationen har skickats både genom mailet om 

intervjuförfrågan (Bilaga 1) samt vid aktuellt möte. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva avgör ifall de ska delta i intervjun. Ingen 

får tvingas till att vara med på en intervju (Bryman 2008). Jag anser att jag har hållit mig 

till samtyckesprincipen eftersom det var deltagarna själva som hörde av sig till mig kring 

intervjuerna. Urvalet genom självselektion som jag använde mig av förutsätter att de 

intresserade individerna själva hör av sig till forskaren vilket minimerar risken till att 

någon skulle känna sig tvungen till deltagandet. 

Konfidentialitetskravet innebär att de personer som har deltagit i intervjun och lämnat 

uppgifter till mig ska garanteras största möjlig konfidentalitet (Bryman 2008). Jag har 

inte använt mig av deltagarnas riktiga namn och jag har inte heller avslöjat vilken stad 

eller kommun de är yrkesverksamma i. Syftet med detta är att socialsekreterararna inte 

kan identifieras av läsaren eftersom det kan upplevas som känsligt att prata om sin 

arbetsplats och uppge intern information. 

Nyttjandekravet innebär att den information som jag får av mina respodenter enbart får 

användas i mitt arbete d.v.s. för forskningsändemålet (Bryman 2008). Jag har inte använt 

den informationen jag har erhållit i något annat syfte och har inte heller några avsikter att 

göra det. Materiallet kommer att förstöras efter utfört examination av min uppsats. 

Genomförandet av intervjuer 

Jag har träffat alla respodenter på deras respektive arbetsplatser. Genom mailkontakt 

bokade vi tider och träffades utifrån dem. Alla respondenter har varit sympatiska och 

visat ett intresse för min uppsats. Intervjun inleddes med en kort introduktion om mig och 

min uppsats samt mina föräväntningar på respodenten. Respodenten informerades om att 

intervjuen är frivilig och att den kan avbrytas när som helst samt att alla uppgifter är 

konfidentiella. Jag informerade respodenten även om att allt inspelat material kommer att 

förstöras efter min examination. 

 

Intervjufrågorna inleddes med några bakgrundsfrågor kring kön, utbildning, tid inom 
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yrket och anställningsform och avslutades genom att jag ställde frågan ifall respodenterna 

känner sig nöjda och vill lägga till något ytteligare. Intervjuerna spelades in med en 

mobiltelefon. Jag gjorde inga anteckningar eftersom allt material fanns på ljudfilen i 

mobilen. Deltagarna blev informerade när intervjun började spelas in och när jag 

avslutade inspelningen 

 

Reabilitet och Validitet 

 

Validitet handlar om hur datan d.v.s. empirin motsvarar forskarens syfte och 

problemformulering (Gronmo 2006). Jag har i mina intervjuer använt mig av olika teman 

och utifrån dem låtit mina respondenter resonera och diskutera. En del av materialet har 

visat sig vara orelevant för min frågeställning eftersom respondenterna tenderade att prata 

utifrån de temana. Dock styrde jag samtalet tillbaka till aktuellt tema så fort jag kunde. 

För övrigt visade det sig att materialet motsvarade mit syfte och mina frågeställningar. 

 

Realibitet handlar om datamaterialets hållbarhet (Gronmo 2006). Med det menas att 

forskaren utför flera kontroller av datamaterialet för att försäkra sig att det vid varje 

genomgång ger samma resultat. Jag har gått igenom mitt datamaterial flera gånger och 

analyserat det transkriberade materialet men också lyssnat på själva inspelningen för att 

säkerställa datamaterialets hållbarhet. 

 

Analysätt 

Utifrån min strävan att beskriva socialsekreterarenas uppfattning, anser jag att en 

analyssätt som återspeglar empirin på ett öppet sätt är mest lämpad. Kodning som 

analysätt innebär att man delar in empirin i olika kategorier för att få en strukturerad 

helhetssyn över materialet. Med koder avser man begrepp eller ord som skildrar ämnet 

som texten handlar om (Gronmo 2006).  

Med öppen kodning avser man att det är det emipirska materialet som avgör vilka koder 

som är aktuella. Ett sådant analysätt kan innebära att en tidig formulerad frågeställning 

inte längre är aktuell efter datainsamlingen. Gronemo (2006) påpekar att forskarens 
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öppenhet till empirin är viktigare än hänsynstagandet till problemställningen. Jag har 

kodat mitt material utifrån socialsekreterarnas beskrivning av deras arbetsuppgifter. Jag 

använde mig av en manuell kodning vilket innebär att intervju skrevs ut i papperformat 

(Gronmo 2006) En djupgående analys av den utskrivna datan möjliggjorde sedan att 

relevanta stycken kategoriserades utifrån följande begrepp: val av yrket, administrativt 

arbete och förändringarbetet. 

De nämnda kategorier är ett resultat av empirin vilket innebär att jag inte kunde 

förutbestämma vilka kategorier jag skulle använda mig av. Dock kan man konstatera att 

arbetets syfte har bibehållts under denna procedur. Nästa steg var att sortera kategorierna 

utifrån relevanta teman. Det slutliga steget i analysen var att skapa en förståelse för 

materialet genom att relatera det till teoretiska begrepp. Analysens syfte var inte att 

reproducera befintliga teoretiska begrepp genom min empiri och på detta sätt bidra till 

begreppets legitimitet, däremot var syfte att med hjälp av teoretiska begrepp förtydliga 

och beskriva individuella upplevelser och sätta de i ett samhällsperspektiv. 

Metoddiskussion 

Jag anser att min metod har varit ett stort stöd under min insamling och analys av 

materialet. Jag utformade metoden i början av mitt uppsatsskrivande eftersom jag 

förutsatte att en tydlig metodologisk planering skulle hjälpa mig i att hålla mig till 

arbetets syfte utan att gå över de planerade ramarna. Min önskan var att genomföra sex 

olika intervjuer vilket visade sig vara svåråtkomligt eftersom det istället var fem 

socialsekreterare som anmälde sitt intresse. Jag anser inte att det har varit till en stor 

nackdel eftersom mina fem respondenter utgör en intressant mångfald på grund av sitt 

kön, ain ålder och sina respektive arbetslivserfarenheter.  

Själva intervjuerna genomfördes som planerat, det var en god stämning och 

respondenterna var pratvilliga och engagerade. Dock har det vid vissa intervjuer visat sig 

att respondenterna diskuterade orelevanta saker vilket gjorde att jag fick en del material 

över som saknar relevans för min uppsats. 
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6. Teoretiska begrepp 

Den nya kapitalistiska kulturen 

Richard Sennett (2006) skriver om den nya kapitalismens kultur och diskuterar hur denna 

kultur yttrar sig på individnivå d.v.s. den anställde, samt makronivå d.v.s. 

organisatioriska förändringar. Utgångspunkten i Sennetts resonemang är en jämförelse av 

den ”gamla” militära samhällskulturen – socialkapitalismen - som har ersatts av den nya 

kapitalistiska samhällskulturen.  

Med det millitära samhället menar Sennett (2006) ett civilsamhälle som har antagit 

militärens organisationsmönster vilket resulterade i att företag utformades utifrån en 

pyramidformad maktstruktur där varje beståndsdel hade tydligt utformade 

arbetsuppgifter.  

Sennett menar att den disciplinerade uppdelningen i arbetsuppgifter skapade en ”järnbur” 

som innebar ett begränsat handlingsutrymme för den anställda. 

Sennett menar att den nya kapitalistiska kulturen har förändrat organisationernas 

uppbyggnad och de anställdas arbetsmetoder och kompetenskrav. Han menar att dagens 

institutioner har blivit allt mer flexibla genom att minska intuitionens bas och avskaffa 

flera mellannivåer.Detta ger i sin tur de anställda på det nedersta skiktet en större 

autonomi och handlingsfrihet eftersom ”kontrollen” är mindre.  

Några av orsakerna till denna utveckling är enligt Sennett den snabbare tekniska 

utveckling som kräver allt mindre mänsklig kontakt mellan de olika nivåerna i ett företag 

men också i en instution. Det centrala begreppet i Sennetts beskrivning av den nya 

kapitalistiska organisationskulturen är en så kallad spjutspetsinstution. 

Spjutspetsinstutioner har överförts från den fria marknadens företagsprincip till även icke 

vinstdrivande organisationer. Den nya institutionen (spjutspetsinstutionen) avhåller sig 

från institutionell auktoritet och har lågt socialt kapital (Sennett 2006).  
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Hantverksidealet 

Sennetts (2006) resonemang kring arbetstagarens uppfattning kring sitt arbete i den nya 

kapitalistiska kulturen är av relevans för min undersökning. Sennett (2006) menar att 

utvecklingen på makronivå har även påverkat arbetstagarnas syn på sin karriär och sitt 

yrke i allmänhet. Hantverksidealet är en uppfattning som enligt Sennett är svårt förenligt 

med den nya kapitalistiska kulturen.  

Hantverksidealet har sitt ursprung i det förindustriella samhället där personer lärde sig att 

utföra en enda sak riktigt bra, för att bli specialister inom det område. Ett resultat av det 

var att en yrkestradition och yrkesstolthet växte sig allt starkare. Sennett menar att 

hantverksidealet passade in i det ”millitärsamhället” eftersom organisationerna i 

”millitärsamhället” producerade tjänster som var i behov av specialiserad kunskap. 

Den ”flexibla” arbetstagaren 

Sennet menar att den nya ”flexibla” typen är en motsats till själva hantverksidealet. 

Eftersom de nya organisationerna är i ständigt behov av ny kompetens och vissa yrken 

och hantverk i loppet av några år kan bli oanvändbara så letar arbetsgivaren efter en 

flexibel arbetstagare som konstant kan lära sig nya saker för att hänga med i den snabba 

utvecklingen. 

Den flexibla arbetstagaren bedöms utifrån hans potential att lära sig nya saker. Med andra 

ord handlar det om en jakt på potentiell förmåga som inte utgår från det värde man själv 

sätter på vad man gör utan på hur andra värderar det man gör. Den flexibla typen skiljer 

sig från hantverksidealet på det sätt han/hon uppfattar sitt arbete utifrån ett 

produktionsperspektiv vilket innebär att han/hon lägger stor vikt på att producera så 

mycket som möjligt.  

Gräsrotsbyråkraten 

Begreppet ”street level bureaucracy” användes av Michael Lipsky (1980) och den 

svenska översättningen ”gräsrotsbyråkraten” utvecklads av Johansson (2007). Lipsky  



	   22	  

 

(1980) hjälper oss att skapa en bredare förståelse för tjänstemanen som arbetar med 

människor. Lipsky (1980) beskriver gräsrotsbyratens plats i den offentliga hierarkin men 

också gräsrotsbyråkratens ideologiska drag. Gräsrotsbyråkraten är ett generellt begrepp 

som omfattar flera yrkeskategorier som stämmer in i beskrivningen.  

Lipsky (1980) menar att gräsrotsbyråkrater arbetar inom olika typer av offentlig sektor 

och har sällan tillräckliga medel för att utföra sitt arbete utifrån hans/hennes önskan om 

hur arbetet bör genomföras. Att vara gräsrotsbyråkrat innebär att man förmedlar 

organisationens/kommunens politik direkt till brukaren (Lipsky 1980). 

Gräsrotsbyråkraten är enligt Lipsky (1980) en hjälpsam individ som har känsla för det 

humana. Gräsrotsbyråkraten söker sig till människobehandlande yrken på grund av 

personliga övertygelser och ambitioner av att hjälpa andra människor  

Handlingsfrihet är ett centralt begrepp i Lipskys (1980) resonemang kring 

gräsrotsbyråkraten. Han menar att gräsrotsbyråkratens arbete utmärks av att man har en 

stor handlingsfrihet. Denna handlingsfrihet bygger på det faktum att det är 

gräsrotsbyråkraten som har kontakt med klienten och besitter kunskap om brukarens 

aktuella förutsättningar och behov, samt också organisationens krav och riktlinjer. 

Handlingsfriheten yttrar sig enligt Lipsky (1980) i gräsrotsbyråkratens möjlighet att fatta 

egna beslut. 

Lipsky (1980) problematiserar gräsrotsbyråkratens situation och menar att han/hon 

befinner sig i ett läge där både organisationen ställer både krav och förväntningar på en, 

samtidigt som klienter förväntar sig att deras försörjningsbehov blir tillgodosedda. På 

grund av att gräsrotsbyråkraten befinner sig i detta läge så utvecklar han/hon strategier 

för att tillgodose båda parters behov och förväntningar (Lipsky 1980). Denna situation 

menar Lipsky orsakar många gånger att gräsrotsbyråkraten känner sig stressad och 

utbränd. 
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7. Resultat- och analysdel  

Presentation 

Alla intervjudeltagare är utbildade socionomer och är anställda som socialsekreterare i en 

av Sveriges större städer. Staden är indelad i olika stadsförvaltningar. Två 

socialsekreterare är yrkesverksamma på samma stadsförvaltning respektive enhet medan 

de resterande tre socialsekreterare arbetar på olika stadsförvaltningar. Följande 

socialsekreterare har deltagit i intervjun:  

Sara är en 23 årig kvinna som är anställd på mottagningsgruppen inom ekonomiskt 

bistånd. Hon är yrkesverksam på en av de mindre stadsdelarna. Sara har ett konstant 

inflöde av nya klienter på mottagningsgruppen eftersom det är den första instansen en ny 

klient kommer till när han/hon söker ekonomiskt bistånd. Klienterna slussas sedan vidare 

till andra enheter beroende på deras ålder och grad av social problematik. 

Jonna är en 24 år gammal kvinna som är yrkesverksam på en av de större 

stadsförvaltningarna. Hon är anställd på utredningsgruppen där man hittar individer som 

bedöms inom loppet av två år, med rätt stöd kunna bli självförsörjande. Klientgruppen 

består av individer som har olika former av sociala problem men som inte riktigt kan 

kategoriseras. Arbetet har en rehabiliterande funktion. 

Martin är en 55 år gammal man som är anställd på utredningsgruppen inom ekonomiskt 

bistånd. Utredningsgruppens syfte är att utreda klienter och erbjuda rätt stöd för att 

klienterna inom loppet av två år ska bli ”jobbready” igen. Martin menar att hans klienter 

mestadels består av personer som har förlorathoppet och tron på sig själv. 

Fiola är en 58 år gammal kvinna som arbetar på en av de större stadsförvaltningarna. På 

arbetsenheten (inom ekonomiskt bistånd) arbetar hon med klienter som står nära 

arbetsmarknaden. Det är med andra ord vuxna individer (24 år och äldre) som kan ta 

emot ett arbete när som helst. 

Kerstin är en 58 år gammal kvinna som är yrkesverksam på en av de mindre 
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stadsförvaltningarna. Arbetsgrupperna inom ekonomiskt bistånd är uppdelade i två delar 

utifrån klienternas ålder. Kerstin jobbar med klienter i åldern 18-30. Antalet klienter hon 

har just nu är 40 men hon menar att det kan öka beroende på arbetsmarknadsläget. 

Resultat: Orsaker bakom yrkesvalet 

Önskan om att ”hjälpa” andra individer är något som är gemensamt för alla respondenter. 

Alla fem socialsekreterare beskriver sitt yrkesval som ett väl genomtänkt val.  

Fiola utrycker sig så här: 

”Nej det var inte en slump, ju äldre jag blir desto mindre tror jag att det var en slump” 

Majoriteten av de utfrågade förknippar yrkesvalet med personliga erfarenheter som har 

påverkat dem i deras yrkesval. De personliga erfarenheter som har lett till yrkesvalet är 

individuella och förknippas inte enbart med negativa livserfarenheter. Jonna och Martin 

är ett exempel på en positiv respektive negativ livserfarenhet som har fört de till 

socionomyrket. 

Jonna utrycker sig så här:  

“Det är lite så här att mitt liv har varit oerhört enkelt hittills liksom jag har haft 

oförskämt mycket tur med allt egentligen som båda föräldrarna har bott tillsammans inga 

dödsfall läshuve ba enkelt allting och då blir det också lite den här känslan av att när 

man har haft sån tur så kanske man borde ägna sitt liv åt de som inte har det liksom” 

Martin utrycker sig så här : 

“Det var nog av privata skäl, jag hade en släkting som blev svårt psykiskt sjuk, och det 

var mer för att lära känna språket och kunna hantera det, det var nog skälet med, annars 

skulle jag blivit trädgårdsmästare” 

 

Att arbeta specifikt med ekonomiskt bistånd är inget som socialsekreterarna har planerat 

innan de påbörjade sin utbildning. Det är socialt arbete i sin helhet och kontakt med 
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hjälbehövande individer som har utpekats vara en motivationsfaktor bakom yrkesvalet. 

Att vilja göra nytta och medverka i att individer hittar tillbaka till det etablerade samhället 

är något som alla respondenter anser vara det sociala arbetets huvudsakliga syfte. 

 

Analys: Orsaker bakom yrkesvalet 

Utifrån Lipskys (1980) resonemang om gräsrotsbyråkraten får vi möjligheten att skapa 

oss en förståelse för individen bakom yrket. Lipsky (1980) menar att gräsrotsbyråkraten 

drivs av en ideologisk övertygelse av att hjälpa andra människor vilket därför leder 

honom till människobehandlande yrken. Denna beskriving av gräsrotsbyråkraten 

stämmer överens med respondenternas uppfattning där det tydligt går att identifiera 

önskan om att hjälpa andra människor i utsatta situationer. Jonna är ett exempel på en 

gräsrotsbyråkrat som uppfattar sig ha haft ett “bra” liv och vill ge tillbaka till samhället 

genom att arbeta med socialt arbete. Lipsky (1980) menar att gräsrotsbyråkrater väljer sitt 

yrke utifrån en strävan av att vara till nytta för samhället. Att vara till nytta för samhället 

utifrån att man har haft det bra i livet är en beskrivning som kännetekcnar Jonnas 

uppfattning kring orsaken bakom yrkesvalet.  

Resultat: Socialsekreterarnas uppfattning kring administrativa arbetsuppgifter 

Antalet administrativa arbetsuppgifter visar sig variera mellan socialsekreterarna. En del 

av socialsekreterarna bedriver administrativa arbetsuppgifter i form av att kontrollera 

klienternas inlämnade kvitto på sökta uppgifter samt administrera tandvård medan andra 

socialsekreterare inte har sådana arbetsuppgifter. Det som dock är gemensamt för alla 

respondenter är att administrativa arbetsuppgifter inte består av klientkontakt. 

Arbetsuppgifter som uppfattas vara av administrativt karaktär är enligt socialsekreterarna 

dokumentation i pågående ärenden, utredningar och beslutsfattande samt arkivering, ta 

emot överklagningar och sakupplysningar. Majoriteten av respondenterna har delat in 

arbetsdagen utifrån arbetsuppgifterna. 

Sara utrycker sig på följande sätt: 

“På förmidagen tar jag emot nybesök. På eftermiddagen är det tänkt att jag ska sköta 
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pappersarbete och handlägga ansökningar” 

En del av socialsekreterarna delar medvetet upp dagen i olika faser där han/hon antingen 

arbetar med administrativa arbetsuppgifter eller har kontakt med klienten, medan Sara 

arbetar på det nämnda sättet utifrån enhetens tidschema. Socialsekreterarna berättar att de 

även under vissa dagar bedriver mer administrativt arbete än under andra. De dagar kallas 

för ”skickaveckan” eller utbetalnigsveckan där fokus ligger på att handlägga ansökningar 

om ekonomiskt bistånd. 

Vissa administrativa arbetsuppgifter anser socialsekreterarna vara mer betydelsefulla än 

andra. Att dokumentera relevanta händelser i ett pågående ärande är en administrativ 

arbetsuppgift som socialsekreterarna värdesätter högt. Dokumentation uppfattar 

socialsekreterana vara viktigt på grund av handläggningens rättsäkerhet men man ser 

också dokumentation som ett stöd i sitt eget arbete med klienten.  

Martin utrycker sig på följande sätt:  

“Jag är noga med dokumentationen, jag brukar tänka så här, jag kan få en spårvagn i 

huvudet när jag går hem och då ska någon kunna ta över och veta vad jag har gjort och 

hur jag har tänkt” 

Andra administrativa arbetsuppgifter uppfattas inte vara viktiga och man ifrågasätter 

syftet med att ansvara för dem. 

Jonna utrycker sig på följande sätt: 

“asså jag skulle säga att mycket, det finns väldigt mycket onödiga grejer som jag skulle 

vilja slippa. Som t.ex. administrera tandvård och sånt, som tar väldigt mycket tid. Vi har 

pratat väldigt mycket om att vi skulle vilja ha administratörer som bara gör det liksom. 

Det tar jätte mycket tid !” 

Förslag om att överföra vissa administrativa arbetsuppgifter till så kallade administratörer 

är återkommande hos majoriteten av respondenterna. Respondenternas huvudargument 
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till en sådan potentiell arbetsindelning är att det skulle frigöra värdefull tid som 

socialsekreteraren skulle kunna använda till att träffa sina klienter och följa upp deras 

planering. Sara t.ex. menar att man måste vara väldigt organisatorisk som 

socialsekreterare på grund av flera arbetsuppgifter och antalet klienter. Om man inte är 

organisatorisk finns det risk för att man ska bli utbränd menar hon. En administratör 

skulle kunna minska socialsekreterarens upplevda stress menar hon. 

Fiola utrycker sig på följande sätt gällande administratörer: 

”Hade man haft en administratör inte en sån som sitter det uppe och granskar, asså det 

ska vara någon som jobbar för och har samma tro. Jag tror att om man hade haft en sån 

som håller på och gör detta nu så hade socialsekreterarens arbete gett resultat. Så jag 

tror vi kan bli färre och tillsätta administratörer men jag har sagt det i så många år men 

inget ändras jag förstår inte det.” 

Majoriteten av respondenterna påpekar att en administratör skulle kunna hjälpa de med 

vissa obetydliga administrativa arbetsuppgifter men att det inte skulle fungera med en 

administratör som skriver utredningar och dokumenterar åt socialsekreteraren. Ett sådant 

arbetssätt skulle inte vara fruktbart eftersom socialsekreteraren är den som har kontakt 

med sin klient vilket ger honom/henne nödvändig information för att bedriva 

myndighetsutövning. 

Det råder skilda meningar kring hur de administrativa arbetsuppgifterna påverkar den 

upplevda generella arbetsbördan. Sara, Jonna och Fiola menar att de administrativa 

arbetsuppgifterna är allt för omfattande vilket påverkar de i deras klientkontakter. Sara 

menar att hon mestadels av sin arbetstid ägnar sig åt administrativa arbetsuppgifter d.v.s. 

att handlägga så många ärenden som möjligt och utifrån det drar hon följande slutsats: 

 

”Det är kvalitet versus kvantitet, och organisationen vill ha båda och vilket är omöjligt” 

Jonna tycker att de administrativa arbetsuppgifternas mängd påverkar henne i hennes 

klientkontakter: 
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Jonna utrycker sig så här: 

”Jag tror att det framförallt har betydelse i telefon. För där kan jag bli väl lite så här, 

asså så vilja lägga på väldigt fort och bara svara på frågan...” 

Martin och Kerstin är av en annan uppfattning. Visserligen menar de två nämnda 

respondenterna att det finns vissa administrativa arbetsuppgifter som är onödiga och som 

skulle kunna bedrivas av de tidigare nämnda påtänkta administratörerna men i sin helhet 

uppfattar de att det administrativa arbetet inte behöver vara så betungande om man 

utvecklar särskilda metoder. Martin menar att han inte arbetar likadant med 

administrativa arbetsuppgifter som han gjorde i början av sin karriär. Han uppfattar sig 

vara mer systematiserad och vet på förhand vilka kontakter han ska ta för att nå relevant 

information samt hur han ska dokumentera så att det inte blir allt för omfattande. 

Martin utrycker sig så här: 

”… I början man kanske skrev för mycket om någonting och för lite om något annat, nu 

vet man vad det är som är viktigt i en utredning.” 

Kerstin tycker också att erfarenhet kan minska de administrativa arbetsuppgifternas 

omfattning. Hon berättar att hon bedriver administrativa arbetsuppgifter varje gång hon 

får tid över vilket i slutändan resulterar i att hon inte får något ogjort.  

Martin anser att de unga socialsekreterarna flyr mydighetsutövning eftersom deras 

idealbild av en socialsekretere inte motsvarar arbetsuppgifterna på ekonomiskt bistånd 

som är i största del av administrativ karaktär: 

“För det är så man kan göra så mycket gott och särskilt tycker jag, jag tror många unga 

socialsekreterare flyr myndighetsutövningen, jag tycker den är spännande.” 

Analys: Socialsekreterarnas uppfattning kring administrativa arbetsuppgifter 

Det finns skillnader kring vilka arbetsuppgifter som omfattas av begreppet administrativt 

arbete och man är tydlig i att skilja mellan ”viktiga” administrativa arbetsuppgifter och 
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”oviktiga” administrativa arbetsuppgifter. Alla respondenter är eniga om att en 

administratör skulle kunna tillsättas för att ”ta över” vissa arbetsuppgifter från 

socialsekreteraren.  

Handlingsutrymet inom de administrativa arbetsuppgifterna är begränsat enligt 

respodenterna. De administrativa arbetsuppgifterna kan inte ”väljas bort” eller överföras 

till en annan utförare. Lipsky (1980) menar att gräsrotsbyråkraten har ett ständigt 

dilemma i sin yrkesutövning. Åt ena sidan ska direktiven ”uppifrån” följas, vilket i detta 

fall är kravet på utförandet av de administrativa arbetsuppgifterna medan klienten ska 

erbjudas den ”service” den har rätt till. Dock råder det skillda meningar kring hur detta 

begränsade handlingutrymmet inom de administrativa arbetsuppgifterna påverkar 

respodenternas yrkesutövning. 

 

Martin och Kerstin bedömer det administrativa arbetet som inte särskilt betungande och 

menar att en administratör inte skulle påverka deras arbetssätt särskilt mycket. Sara, Fiola 

och Jonna menar däremot att de med hjälp av en administratör skulle kunna ägna mer tid 

åt klientkontakter som i sin tur skulle höra arbetets kvalitet.  

 

De olika uppfattningar kan förstås utifrån Sennetts (2006) resonemang om 

hantverksidealet och den nya flexibla typen. Hantverksidealet är en uppfattning som man 

har kring sitt yrke som går ut på att man värnar om att kunna göra något bra för dess egen 

skull. Sennett (2006) menar att hantverksidealets strävan efter kvalitet blir idealiskt sett 

ett mål i sig. Att ”få hjälp” i form av administratörer visar sig vara Saras, Fiolas och 

Jonnas sätt att värna om arbetets kvalitet eftersom de i dagsläget anser sig utföra alltför 

omfattande administrativa arbetsuppgifter som påverkar den generella kvaliteten av deras 

arbete.  

Med detta sagt innebär det inte att Martin och Kerstin uppfattning ska tolkas som 

nonchalant. Sennett (2006) menar att den nya flexibla typen i det nya kapitalistiska 

samhället är en produkt av så kallade spjetsputsinstitutioner. Sådana institutioner är i 

behov av personer som har en särskild talang där det vid nya anställningar läggs fokus på 

individens potentiella förmåga. Med potentiell förmåga menas yrkesverksammas förmåga 
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att gå från ett problem till ett annat, från ämne till ämne (Sennett 2006). 

 

Kerstin och Martin betonar vikten av att organisera sin arbetstid och att arbeta utifrån de 

tidsrammar som de har till förfogande. De två socialsekreterarnas uppfattning kring de 

administrativa arbetsuppgifterna präglas av en flexibilitet där betoning ligger på 

socialsekreterarens förmåga att dela in sitt arbete.  

Resultat: Socialsekreterarnas uppfattning kring förändringsarbetet 

Alla socialsekreterare finner bedrivandet av förändringsarbete som en arbetsuppgift som 

bygger på klientkontakt. Målet med förändringsarbetet enligt socialsekreterarna är att 

hjälpa klienten att komma till egen försörjning. Hur man bedriver förändringsarbete och 

hur mycket utrymme man har till förfogande varierar. Det som är gemensamt för alla 

respodenter är vikten som de lägger på första mötet. Första mötet och till och med de 

första månaderna präglas av en process vars syfte är att lokalisera klientens problematik 

för att sedan kartlägga hur förändringsarbetet bör bedrivas gentemot honom/henne. 

Fiola är ett exempel på socialsekreterare som använder sig av en viss metod i 

förändringsarbetet. Fiola lyfter fram den lösningsfokuserade modellen och menar att det 

är viktigt att ha kunskap om olika förändringsmetoder för att nå ett resultat i sitt 

förändringsarbete.  

 

Martin har en annan uppfattning och menar att han är informell i sitt förändringsarbete: 

 “Sen är jag ganska informell i förändringsarbetet så mera terapeutiskt och det tycker 

jag är så spännande med det här jobbet, man kan vara det och, du kan både hantera 

myndighetsutövning men du kan också vara en förändringsagent“ 

Att bedriva förändringsarbete är något varje intervjuad socialsekreterare uppfattar vara 

kärnan i deras yrke. Respodenterna lyfte fram att de hade önskat sig bedriva 

förändringsarbete i större omfattning än vad de gör i dagsläget men att de inte hinner med 

det. Orsaken till tidsbristen är enligt respodenterna antalet klienter och administrativa 

arbetsuppgifters mängd.  
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Sara anser att hon inte har tid till förfogande för att bedriva ett förändringsarbete eftersom 

klienter på mottagningsenheten stannar väldigt kort tid vilket gör att Sara för det mesta 

inte uppfattar det lönt att påbörja förändringsarbetet.  

Fiola menar att hon allt mer bedriver administrativa arbetsuppgifter på bekostnad av 

förändringsarbetet och att denna utveckling har lett till att ekonomiskt bistånd inte längre 

betraktas som socialt arbete: 

”Det är rent allmänt med ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd som då är liksom sätt 

mellan fingrarna tycker jag, om man jobbar med det så är man inte riktig 

socialarbetare” 

Socialsekreterarna berättar att de erhåller god hjälp i deras förändringsarbete tack vare de 

närliggande verksamheterna. Arbetsförmedlingen och olika kommunala 

sysselsättningsprojekt är verksamheter som beskrivs som ett stöd i förändringsarbetet. 

Socialsekreterarna är dock tydliga i att markera att de inte tack vare de nämnda 

verksamheterna har flyttat över förändringsarbetet till de aktörerna. 

Kerstin utrycker sig så här: 

”Verksamheter de släpper, arbetsförmedlingen släpper de personer , ****** (ett 

kommunalt sysselsättningsprojekt) tvingar ingen och gå dit och så vidare. Det ligger på 

mitt bord ändå hela tiden. Händer det någonting med någon under resans lopp så är det 

hit de vänder sig själva så det är inte så att jag slussar de någonstans….” 

Martin menar att hanns roll i samarbete med andra verksamheter som bedriver 

förändringsarbete är väldigt viktigt: 

“Det kräver min medverkan att jag är där och liksom, typ samverkansmöten följer upp, 

hejar på osv. Jo mer engagerad jag är desto bättre går det så det är inte så att jag, nu 

lämnar vi över den personen dit och sen gör man ingenting. Det kan vara en och annan 

som är självgående i den verksamheten, de flesta kräver liksom fast kontakt ibland kan 
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det vara mailkontakt osv.” 

Respodenterna anser att förändringsarbetet är någonting som är svårt att definera. 

Direktiv ovanfrån kring hur förändringsarbetet ska bedrivas saknas och socialsekreteraren 

uppfattar en bred handlingsfrihet kring utformingen av förändringsarbetet.  

Denna handlingsfrihet uppfattas olika. En del socialsekreterare menar att de hade 

föredragit tydligare direktiv eftersom det skulle hjälpa de i att utvärdera sitt 

förändringsarbete. Andra socialsekreterare menar att handlingsfriheten de har är positiv 

eftersom de kan använda sig av sin kunskap och erfarenheter i förändringsarbetet.  

Analys: Socialsekreterarnas uppfattning kring förändringsarbetet 

Socialsekreterarnas uppfatning kring förändringsarbetet innehåller en del gemensamma 

likheter men också skillnader. Handlingsutrymmet är någonting som alla 

socialsekreterare uppfattar vara befintligt i deras förändringsarbete. Lipsky (1980) menar 

att gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme är stort på grund av att det är 

gräsrotsbyråkraten som förfogar över organisationens kunskap och kunskap om klienten. 

Utifrån detta bedöms gräsrotsbyråkraten vara mest lämpad till att bedriva 

myndighetsutövning. Utifrån Lipskys (1980) resonemang kan vi förstå 

socialsekreterarens uppfattning kring existensen av handlingsutrymmet. Det råder dock 

delad uppfattning kring hur det existerande handlingsutrymmet uppfattas.  

Socialsekreterarna som uppfattar handlingsutrymmet de har som positivt menar att 

handlingsutrymmet gynnar deras förändringsarbete eftersom det ger de möjlighet att 

anpassa sina hjälpinsattser till klientens förutsättningar och behov. Denna uppfattning 

påvisar likheter i Lipskys (1980) resonemang kring gräsrotsbyråkratens 

handlingsutrymme.  

Lipsky (1980) menar att handlingsutrymmet hos gräsrotsbyråkraten är en forutsättning 

för att brukaren ska få den servicen han behöver. Eftersom ingen individ agerar likadant 

och varje individ har unika mål och förutsättningar så finns det ingen möjlighet att 

lagstadga förändringsarbete.  
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Socialsekreterarna som uppfattar det som negativt menar att tydligare direktiv skulle 

legitimera deras förändringsarbete som en betydlig del av arbetsuppgifterna vilket de inte 

uppfattar görs i dagsläget. Denna uppfattning motsäger sig Lipskys (1980) resonemang 

om handlingsutrymme medan vi däremot kan förstå den utifrån Sennetts resonemang 

kring hantverksidealet. 

 Sennett menar att hantverket i den nya kapitalistiska tiden har blivit allt svårare att 

beskriva. Eftersom yrken drastiskt förändras på grund av anpassningen till den flexibla 

marknaden så finns det flera hantverk/yrken som långsamt blir irrelevanta. Önskan om 

tydliga direktiv kan utifrån Sennetts (2006) resonemang ses som en strävan till att 

legitimera förändringsarbetet som en betydlig beståndsdel av socialsekreterarnas 

arbetsuppgifter. 

Uppfattning kring hur förändringsarbetet genomförs varierar. Jag konstaterar att det finns 

två olika angreppesätt i förändringsarbette. Det ena är ett metodiskt angreppsätt som 

innebär att socialsekreteraren använder sig av olika samtalsmetoder för att nå fram till en 

förändring. Det andra angreppsättet är mer situationsanpassat och innebär att 

socialsekreteraren har ett flexibelt förhållningsätt som inte bygger på genomtänkta 

metoder.  

 

De två olika uppfattningar om förändringsarbetet kan återigen kopplas till den tidigare 

nämnda flexibla typen i det nya kapitalistiska samhället samt till hantverksidealet. 

Sennett (2006) menar i sitt resonemang kring hantverksidealet att hantverket tidigare 

bestod av tydligt definerade beståndsdelar som byggde på beprövade förfarningssätt. 

Denna uppfattning kring sitt arbete kan återspeglas i socialsekreterarnas resonemang 

kring vikten av ett metodrelaterat förändringsarbete.  

Den motsatta uppfattningen kring ett flexibelt förändringsarbete har sina likheter med 

Sennetts (2006) beskrivning av den nya flexibla typen. Den flexibla typen kännetecknas 

av ett mångsidigt förfarningsätt i sitt arbete där han/hon väljer angrepsättet utifrån de 

befintliga förutsättningar som förekommer.  
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8. Diskussion 

Resultatsdiskussion 

Min undersökning av fem socialsekreterare har visat att Lipskys (1980) teori om 

gräsrotsbyråkraters ideologiska uppfattning kan hjälpa oss att förstå socialsekreterarens 

orsaker bakom yrkesvalet. Lipskys resonemang kring gräsrotsbyråkratens ideologiska 

övertygelse om att hjälpa andra människor kan återfinnas i socialsekreterarnas 

beskrivning av yrkesvalet. 

Resultatet visar på att det finns två olika uppfattningar kring orsaken bakom valet av 

socionomyrket i sin helhet och till arbetsuppgifterna i synnerhet. På ena sidan finner vi 

socialsekreterare som resonerar kring sitt yrke utifrån ett hantverksideal och utrycker en 

önskan om att bedriva mer förändringsarbete än administrativt arbete. 

 Orsaken till att bedriva mer förändringsarbete motiveras utifrån en övertygelse om att 

socialt arbete är en profession vars huvuduppgift är att aktivt arbeta med klienter. 

Sennetts (2006) resonemang kring hantverksidealet är förenbart med de nämndas 

socialsekreterares nostalgiska uppfattning kring sitt yrke och sina arbetsuppgifter.  

Socialsekreteren som ser på sina arbetsuppgifter utifrån ett hantverksideal känner att 

han/hon inte hinner med sitt arbete och efterfrågar ett större inslag av klientkontakt på 

”bekostnad” av administrativa arbetsuppgifter. De nämnda socialsekreterarnas 

hantverksideal har även likheter i Westlunds (1991) beskrivning av det aktiva sociala 

arbetet som bygger på en välutvecklad klientkontakt och förändringsarbete.  

På andra sidan hittar vi socialsekreterare som har en flexibel uppfattning om sina 

arbetsuppgifter. Genom att ha tydliga rutiner frigör socialsekreteraren nödvändig tid som 

sedan används beroende på behovet. Lipsky (1980) menar att gräsrotsbyråkraten 

utvecklar särskilda rutiner för att bevara klientens servicekänsla samtidigt som han/hon 

ska hinna med andra arbetsuppgifter.  
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Flexibiliteten ligger i att socialsekreterarna har anpassat sig till organisationens 

produtionskrav genom att hitta egna rutiner för att effektivisera arbetet. Den flexibla 

arbetaren är enligt Sennett (2006) en eftertraktad arbetstagare i det nya kapitalistiska 

samhället. Hans/hennes förmåga att utveckla särskilda rutiner och förmågan att gå från 

den ena uppgiften till den andra är något Sennett (2006) lyfter fram i sitt resonemang 

kring den nya flexibla typen. 

Socialsekreterarens handlingsutyrme visar sig variera beroende på vilka arbetsuppgifter 

man bedriver. Inom de administrativa arbetsuppgifterna visar handlingsutrymmet vara 

begränsat. Förändringsarbete innehar ett söttre handlongsutyme som yttrar sig i form av 

att socialsekreterarem själv kan bestämma när och hur förändringsarbetet ska bedrivas. 

Slutsatser  

Den första frågeställningen handlade om socialsekreterarnas bakomligande orsaker kring 

yrkesvalet. Denna fråga har hjälpt oss att förstå socialsekreterarnas ideologiska 

övertygelse som har lett dem till yrkesvalet. Strävan att hjälpa andra människor och göra 

nytta för samhället visar sig vara huvudorsaken till socionomyrket av majoriteten av de 

utfrågade.  

Den andra frågeställningen handlade om att beskriva socialsekreterarnas uppfattning 

kring de administrativa arbetsuppgifternas innehåll. Resultatet visade att 

socialsekreterarna anser att det finns ”viktiga” administrativa arbetuppgifter och 

”oviktiga” arbetsuppgifter. I sin beskrivning av det administrativa arbetet lyfter den 

flexibla socialsekreteraren upp individens personliga lämplighets- och 

organisationsförmåga.  

 

Administrativt arbete bedöms vara en viktig beståndsdel i socialsekreterarens yrke. 

Handliutrymet i det administrativa arbetet uppfattas vara begränsad. Socialsekreterare 

som beskriver administrativt arbete som en börda har en uppfattning kring sitt yrke som 

motsvarar Sennetts hantverksideal. Det administrativa arbetet uppfattas som betungande i 

den bemärkelsen att det tar ifrån socialsekreteraren dyrbar arbetstid som bör (enligt 
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socialsekreterarna) ägnas åt klientkontakt. Man lyfter också fram tanken om administrativ 

hjälp. uppfattningenl  kring de administrativa arbetsuppgifterna är i hög grad beroende av 

hur socialsekreteraren definierar uppdraget. En sådan slutsats är jämförbar med 

Anderssons (2009) forskning som visar på att arbetsbördan är ett resultat av 

socialsekreterarens tolkning av uppdraget. 

Den tredje frågeställningen handlade om socialsekreterarnas uppfattning kring 

arbetsuppgifternas inehåll som är kopplade till förändringsarbetet. I sin beskrivning av 

förändringsarbetet lyfts det upp frågan om handlingsfriheten. Handlingsutrymmet 

uppfattas av socialsekreterarna vara stort. Den flexibla typen beskriver 

handlingsutrymmet som någonting positivt eftersom den möjligör dem att organisera sitt 

arbete utifrån egna scheman. Socialsekreteraren som hade en uppfattning som beskrivs 

utifrån Sennetts hantverksideal tolkade handlingsfriheten som negativt eftersom man 

efterfrågade tydligare direktiv från ledningen kring hur man ska bedriva 

förändringsarbetet. Oklarheter kring vilka mål man borde uppnå präglar denna inställing 

som också kan återfinnas i Anderssons (2009) forskning kring upplevd arbetsbörda. 

Uppfattningen kring hur förändringsarbetet bedrivs varierar också. Det finns 

socialsekreterare som använder sig av särskilda samtalsmetoder medan andra är flexibla 

och oformella i sitt förändringsabrete. Sammanfattningsvis tycker alla socialsekreterare 

att förändringsarbetet är en viktig beståndsdel av deras yrke. 

Reflektioner 

En sammanfattande tanke efter uppsatsen är att uppfattningen kring arbetsuppgifterna i 

hög grad beror på socialsekreterernas personliga definition av uppdraget. 

Socialsekreteraren som känner sig bekväm i det som Sennett (2006) beskriver som 

spjutspetsinstitutionen utrycker en positiv uppfattning till sina arbetsuppgifter. Denna 

positivitet har sin orsak i att socialsekreteraren har accepterat arbetssituationen och 

yrkesdefinitionen så som den är och har i sin tur utvecklat individuella metoder för att 

bedriva arbetet så bra som möjligt. Socialsekreteraren som utrycker ett missnöje kring att 

arbetet präglas i högsta grad av administration har inte hittat sin plats i 

spjutspetsinstitutionen och utrycker en längtan; tillbaka till när det sociala arbetet i högsta 
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grad handlade om klientkontakt. Arbetsgivarens svårigheter i att ge tydliga direktiv kring 

hur uppdraget bör genomföras och vad målet är bidrar till att socialsekreteraren tolkar 

uppdraget utifrån egna perspektiv. När hantverksidealet möter spjutspetsinstitutionens 

krav på effektivitet i form av ett högt antal klienter uppstår ett missnöje hos 

socialsekreteraren som inte anser sig hinna med sitt arbete. 

Handlingsutrymmet visar sig variera mellan de olika arbetsuppgifter. Administrativa 

arbetsuppgifter har ett begränsat handlingsutrymme vilket skapar ett missnöje bland de 

socialsekreterare som upplever sig vilja prioritera mer förändringsarbete.  

Förslag till framtida forskning 

Genomgången av den tidigare forskningen visar en brist på forskning kring 

socialsekreterarnas iuppfattning av sina arbetsuppgifter. Utifrån arbetsmiljöverkets 

alarmerande undersökning som påvisar ett missnöje bland socialsekretererarna öppnas 

det upp ett relavant forskningområde. Förslaget till framtida forskning är att undersöka 

socialtjänstens mål och tillvägagångsätt i relation till socialsekretererans uppfattning krin 

sina arbetsuppgifter. En sådan forskning skulle skapa en störe förståelse för insutionens 

mål och gräsrotsbyråkratens tilvägagångsätt. 
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10.Kallelsen (Bilaga 1) 

 
Hej 
 
Mitt namn är Deni Milanovic och jag studerar på socionomprogrammet vid Linneuniversitetet. 
Under de kommande två månaderna kommer jag att arbeta med mitt examensarbete, vilket handlar 
om att beskriva de erfarenheter socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd har av att bedriva ett 
stödjande socialt arbete med tanke på de övriga uppgifter som deras arbete omfattar. 
 
Det är av denna anledning som jag vänder mig till dig. Jag är intresserad av dina erfarenheter och 
skulle därför vilja intervjua dig vid ett tillfälle under vecka 47/48. 
 
Ditt deltagande i intervjun är helt frivilligt och du kan avbryta när du vill. Intervjun kommer att ta 
cirka 60 minuter och vi kan mötas där du önskar. Jag vill gärna spela in dina svar på bandspelare. 
Dina svar kommer att behandlas så att du förblir anonym. Efter att examensarbetet är färdigt 
kommer samtliga anteckningar och inspelningar att förstöras. 
 
Du är välkommen att höra av dig om du har frågor. 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Deni Milanovic 
Telefon: 0737107157 
E-postadress: deni.milanovic@me.com 
 
Min handledare är: 
 
Mikael Sandgren 
E-postadress: mikael.sandgren@lnu.se 

 

 

 


