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ABSTRACT 

The overall aim of this study is to investigate how social workers who are dealing with 

financial assistance are experiencing discretion in their daily work. The aim of the study is 

also to examine how social workers who are dealing with financial assistance relates to the 

controlling and the supporting functions of their daily work and how this in turn affects the 

attitude to the client. In order to examine the aim of the study, qualitative method was used. 

Eight social workers have been interviewed and presented with two fictitious cases that they 

have been able to discuss. Theories regarding the street-level bureaucrat and its discretion 

have been used to interpret and understand the collected material. Kerstin Svenssons’ (2001) 

theory regarding the social worker’s position has also been used to analyse the study’s 

gathered material. The study shows that social workers consider themselves to have a 

relatively large discretion in their daily work. However, the majority of the social workers 

agree that despite the great discretion they can at times feel limited in their work. Findings of 

the study also show that social workers are either more controlling or more supportive in 

meeting with the client. 

 



 

 

Förord 

 

Att genomföra denna studie har på många sätt varit spännande och lärorikt! Det har dock 

funnits stunder under skapandeprocessen som varit jobbiga och ansträngande, och då vi 

tvivlat på om studien någonsin skulle bli klar i tid. För att ändå lyckas med detta har det 

funnits ett flertal personer som bidragit med sin tid och sitt engagemang och som vi därför 

skulle vilja rikta vår tacksamhet till. Först och främst skulle vi vilja rikta ett stort tack till de 

socialsekreterare som medverkat i studien trots sina fullspäckade scheman. Tack för att ni 

tagit er tid och delat med er av era erfarenheter och upplevelser! Utan er hade studien inte 

varit möjlig att genomföra. Vi skulle även vilja tacka vår handledare, Anders Giertz, som 

alltid funnits där när vi känt oss vilsna i uppsatsarbetet. Tack för ditt engagemang och alla 

kloka tips och idéer! Sist men inte minst vill vi även tacka alla nära och kära som funnits vid 

vår sida då det varit tufft och kämpigt. Tack för ert stöd och all uppmuntran som ni givit oss! 

 

 

Växjö, 22 maj 2012 

Karin Eriksson och Sofie Magnusson 
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1. Inledning 

Idén bakom denna studie uppkom under vår praktikperiod då vi på ett nära håll fick följa det 

sociala arbetet och dess verksamhet. Vi hade fram tills denna del av utbildningen haft 

uppfattningen att man som socialsekreterare inom socialtjänsten hade en förhållandevis stor 

handlingsfrihet i det dagliga arbetet. Denna uppfattning förändrades dock under 

praktikperioden då vi istället fick en bild av det sociala arbetet som mer begränsat. Vi kunde 

se att man som socialsekreterare inte bara hade juridiken att ta hänsyn till i mötet med 

klienten, utan man var även tvungen att ha verksamhetens förutsättningar, samhällets normer 

samt de personliga värderingarna i beaktande. Vi kunde även se svårigheten i att som 

socialsekreterare både vara myndighetsutövare och medmänniska på en och samma gång, 

vilket vi även upplevde kunde påverka attityden till klienten. Mot bakgrund av detta har vi 

skaffat oss en nyfikenhet och ett intresse för detta, vilket vi avser att undersöka i denna studie.  

 

1.1 Problemformulering  

I socialtjänstlagen (2001:453) ges socialtjänstens försörjningsstödsverksamhet två uppdrag; 

huvuduppgiften, eller målet med verksamheten är att hjälpa den enskilde så att han eller hon 

kan klara sig utan ekonomiskt bistånd dvs. hjälp till självförsörjning. I väntan på att detta blir 

möjligt har socialtjänsten möjlighet att bevilja den enskilde ekonomiskt bistånd för att uppnå 

skälig levnadsnivå, om denne inte har möjlighet att tillgodose detta behov på annat sätt dvs. 

hjälp med försörjning (Socialstyrelsen, 2003). Dessa båda uppdrag är för socialsekreteraren 

dock inte helt oproblematiska att hantera. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) menar 

att man som socialarbetare på många sätt är begränsad i det dagliga arbetet trots den stora 

handlingsfrihet som ges. De menar att socialarbetarens handlingsfrihet begränsas av ett antal 

olika faktorer, vilka både kan vara organisatoriskt och individuellt utformade. Det 

organisatoriskt utformade faktorerna handlar om de ramar som organisationen ger i form av 

lagar, regler och riktlinjer medan de individuellt skapade faktorerna istället handlar om 

socialarbetarens personliga värderingar.  

 

Som tidigare nämnts har även vi, under vår praktik hösten 2011, fått uppfattningen att man 

som socialsekreterare inom socialtjänsten på många sätt är begränsad i utförandet av sina 

dagliga arbetsuppgifter. Vi kunde under vår praktikperiod se problemet med att som 

socialsekreterare å ena sidan ha i uppdrag att tillgodose klientens behov, men å andra sidan ha 

sin handlingsfrihet begränsad av de regler och riktlinjer som organisationen satt upp samt 
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även av de personliga värderingarna. Detta dilemma kunde vi många gånger uppfatta som en 

svårighet för socialsekreteraren att hantera dvs. att å ena sidan vara myndighetsutövande och å 

andra sidan vara medmänsklig i mötet med klienten. Denna uppfattning gällande 

socialarbetarens handlingsfrihet går dock emot mycket av den forskning som tidigare 

bedrivits på detta forskningsområde, där man många gånger kommit fram till att 

socialsekreterare inom försörjningsstödverksamheten har en relativt stor handlingsfrihet i det 

dagliga arbetet (Byberg 2002; Billquist 1999; Stranz 2007).  Även teoretikern Michael Lipsky 

(1980) betonar att socialsekreteraren har stor handlingsfrihet i utförandet av sina 

arbetsuppgifter, och menar att denna handlingsfrihet krävs då socialsekreteraren ofta verkar i 

komplicerade och komplexa situationer. Med utgångspunkt i ovanstående resonemang kan 

man ifrågasätta om man som socialsekreterare inom socialtjänstens 

försörjningsstödsverksamhet har så stor handlingsfrihet i det dagliga arbetet som tidigare 

forskning visar på, eller om detta bara är en illusion? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare som 

handlägger ekonomiskt bistånd upplever handlingsfriheten i det dagliga arbetet. Syftet med 

studien är även att undersöka hur socialsekreterare som handlägger ekonomiskt bistånd 

förhåller sig till de kontrollerande respektive de stödjande funktionerna i det dagliga arbetet 

och hur detta i sin tur påverkar attityden till klienten. 

 

 Hur beskriver socialsekreterare som handlägger ekonomiskt bistånd handlingsfriheten 

i det dagliga arbetet? 

 

 Hur beskriver socialsekreterare som handlägger ekonomiskt bistånd förhållandet 

mellan den myndighetsutövande rollen och den mer psykosocialt stödjande rollen? 

 

 Vilka förhållningssätt, i relation till klienten, kan skönjas hos socialsekreterare som 

handlägger ekonomiskt bistånd? 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien behandlar socialsekreterare som handlägger ekonomiskt bistånd. Detta val görs 

utifrån våra egna tankar och upplevelser av att man som handläggare vid ekonomiskt bistånd 



 

3 

 

befinner sig i en tydlig kontrollerade roll samtidigt som man ska vara hjälpande och stöttande 

mot klienten. Som handläggare vid ekonomiskt bistånd har man rätt att ta in viss information 

och ställa krav på klienten för att denne ska vara berättigad ekonomiskt bistånd. Samtidigt är 

man som handläggare skyldig att hjälpa klienten till en bättre livssituation om klienten 

uppfyller de krav som ställs på honom/henne. Det finns alltså en tydlig beroendeställning 

mellan handläggare och klient. Studien begränsas också genom att enbart behandla 

socialsekreterare inom ett och samma län i södra Sverige.  

 

1.4 Disposition 

I nästkommande kapitel ges en kortfattad presentation av ett urval undersökningar som 

tidigare lyfts fram inom forskningen gällande socialarbetarens handlingsfrihet. Därefter 

presenteras de teoretiska utgångspunkter som används för att analysera studiens empiri. Sedan 

följer ett kapitel som behandlar de metodologiska överväganden som gjorts gällande studien. I 

detta kapitel beskrivs bland annat valet av metod, urvalsförfarandet samt tillvägagångssättet 

avseende insamling av empiriskt material. Efter detta presenteras och analyseras studiens 

resultat. Avslutningsvis presenteras en sammanfattande diskussion där studiens resultat knyts 

samman med tidigare forskning och egna reflektioner.  
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer tidigare forskning om socialarbetarens handlingsfrihet och 

arbetsvillkor att presenteras. Då forskningen som behandlar detta område är riklig redogörs 

endast den forskning som är av relevans för studien.  

 

Ingrid Byberg (2002) har i sin avhandling ”Kontroll eller handlingsfrihet? – En studie av 

organiseringens betydelse i socialbidragsarbetet” studerat socialsekreterare som handlägger 

ekonomiskt bistånd i syfte att undersöka vilken betydelse olika former av organisering och 

arbetssätt har för kommunernas socialbidragskostnader. I avhandlingen har kommuner med 

låga respektive höga socialbidragskostnader studerats och resultatet visar på flera olika 

förklaringar till de skiftande kostnaderna för detta. Avhandlingen består av tre delstudier där 

det framför allt är den tredje delstudien som är av intresse för vår studie. I denna delstudie 

riktas fokus mot bland annat tjänstemännens olika grad av handlingsfrihet. Byberg konstaterar 

att graden av handlingsfrihet för tjänstemännen skiljer sig åt mellan låg- och 

högkostnadskommunerna. I de kommuner med höga kostnader för socialbidrag är 

verksamheten organiserad på ett sådant sätt att handläggarna ges hög handlingsfrihet. I dessa 

kommuner är arbetets utformning endast i liten utsträckning standardiserat, vilket innebär att 

handläggarna till stor del själva får avgöra hur arbetet ska utföras. Detta innebär att 

handläggarna i stor utsträckning är utelämnade till sig själva. Personalomsättningen i dessa 

kommuner visar sig också vara hög och många handläggare uttrycker önskemål om att få byta 

arbete. Utifrån detta konstaterar Byberg att hög handlingsfrihet, i detta fall, inte sammanfaller 

med trivsel på arbetsplatsen. Enligt Byberg verkar det istället som att hög handlingsfrihet, i 

kombination med vaga ansvarsområden, skapar osäkerhet hos handläggarna som i sin tur även 

skapar vantrivsel på arbetsplatsen. I dessa kommuner är även graden av krav och kontroll på 

klienterna låg. Hur och när krav bör ställas och kontroller skall ske förväntas handläggarna 

själva kunna avgöra. Detta förefaller vara beroende av handläggarnas moraliska bedömningar 

samt klientens tillförlitlighet. I de kommuner med låga socialbidragskostnader visar Byberg 

på att verksamheten i högre grad istället är organiserad så att handlingsfriheten inskränks. 

Genom en stark hierarkisk organisationsstruktur, specialiserade arbetsuppgifter och genom en 

standardiserad arbetsprocess reduceras handlingsfriheten. Denna styrning och reglering av 

arbetet minskar, enligt Byberg, handläggarnas inflytande över verksamheten samtidigt som 

den bidrar till att de vet vad de förväntas åstadkomma. I dessa kommuner är 

personalomsättningen låg och handläggarna ser ut att trivas. Enligt Byberg förefaller det som 
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att ökad styrning och kontroll medför att handläggarna känner sig säkrare i sitt arbete. Den 

begränsade handlingsfriheten tycks inte uppfattas som något negativt av handläggarna, utan 

snarare som en trygghet. Graden av krav och kontroll på klienterna är i dessa kommuner 

högre än i högkostnadskommunerna, vilket förklaras genom den hierarkiskt uppbyggda 

organisationsstrukturen. Ledningen är i större utsträckning involverade och delaktiga i det 

arbete som utförs i dessa kommuner och har på så sätt också mer insyn i arbetet.  Detta 

medför att kontrollen i dessa kommuner är högre både vad gäller handläggning, handläggare, 

klienter samt deras ekonomiska situation. Bybergs slutsats av detta är att reducerad 

handlingsfrihet ökar rättssäkerheten för klienterna och möjligheten att handläggningen ser 

likandan ut oavsett vem klienten eller handläggaren är (Byberg 2002). 

 

En annan forskare inom detta område är Leila Billquist (1999) som studerat hur klientarbetet 

bedrivs inom socialtjänstens försörjningsverksamhet. I sin avhandling konstaterar hon att 

socialbyråns klientarbete består av två sidor, vilket gör att socialsekreteraren hamnar i en 

ambivalent position i sitt arbete. Den ena sidan av klientarbetet utgörs av en administrativ 

process där socialsekreteraren förväntas följa lagar, regler och rutiner. Denna process 

förknippas, enligt Billquist, med ett byråkratiskt, administrativt och kontrollerande 

förhållningssätt, vilket ofta blir stereotypt och standardiserat. Den andra sidan av klientarbetet 

utgörs istället av en hjälpprocess, vilken innehåller all den hjälp klienten erhåller i form av 

pengar och/eller annat materiellt bistånd, av råd, stöd och/eller behandling. Denna process 

förknippas istället med ett mer personligt och relationellt förhållningssätt som även kan 

innehålla inslag av ett mer psykosocialt förhållningssätt. Dessa båda roller – den 

administrativa och den hjälpande – förekommer ofta i ett och samma ärende, menar Billquist. 

För socialsekreteraren kan detta upplevas som en rollkonflikt, då man både kan känna sig som 

”bödeln” och ”hjälparen” på en och samma gång. Enligt Billquist tycks det också bli svårare 

att förena de båda rollerna ju längre in i organisationens system klienten kommer. Billquist 

visar i sin avhandling på att det i ekonomiärenden är det administrativa förhållningssättet som 

dominerar, medan det i andra utredningar istället är det mer stödjande förhållningssättet som 

är övervägande. Inom organisationen finns dessutom många andra disciplinerande krafter som 

påverkar socialsekreterarens ambivalens, menar Billquist. Dessa krafter visar sig bland annat i 

handläggningsrutiner, i ritualer, i arbetets organisering och verksamhetens uppdelning, i den 

fysiska miljön samt i den rumsliga och tidsmässiga uppdelningen. Dessa krafter gör att 

klientarbetet inte kan bedrivas ”fritt” av socialsekreteraren. Utifrån detta konstaterar Billquist 

därför att både socialsekreterare och klient är ”fångar i huset” (Billquist 1999). 
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Kerstin Svensson (2001) visar i sin avhandling att det inom det sociala arbetet råder en form 

av vårdande makt, en idé om att den som anpassar sig kan få en förbättrad livssituation. 

Denna vårdande makt består av både stöd och kontroll då de åtgärder och insatser som 

klienten ges utförs som hjälp åt den enskilde, samtidigt som de verkar som kontrollredskap. 

Utifrån detta menar Svensson att stöd och kontroll inte kan skiljas åt från varandra i olika 

handlingar eller som olika delar av en kontakt, utan de förekommer samtidigt och är snarare 

en fråga om hur den enskilda handlingen tolkas än vilket syfte den har. Såväl stöd som 

kontroll är alltså möjligt i varje handling, i varje möte samt i varje interaktion mellan det 

sociala arbetets aktörer. Det går inte att i sak skilja straff från behandling, stöd från kontroll 

eller hjälp från disciplinering. Svensson visar också på att relationerna mellan de olika 

aktörerna inom det sociala arbetet kan variera beroende på vilken avsikt man har med 

kontakten. Beroende på vilken syn socialarbetaren har på klienten och på sina arbetsuppgifter 

kan denne inta olika positioner i förhållande till klienten. Det innebär att socialarbetaren kan 

inta positioner som behandlare, stödjare, kontrollör eller som den trötte. På samma sätt kan 

klienten inta olika positioner i förhållande till socialarbetaren beroende på vilket intresse 

denne har av att ha kontakt med socialarbetaren och av att agera tillsammans med denne. 

Dessa positioner är istället förändrare, pratare, motståndare eller passiv. När de båda aktörerna 

har liknade fårhållningssätt till varandra dvs. när positionerna är kongruenta, genereras 

beskrivningar av det sociala arbetet som stödjande. När förhållningsätten istället skiljer sig åt 

dvs. när positionerna är diskrepanta, framträder istället kontrollaspekterna, då blottläggs makt 

och motstånd och det sociala arbetet framstår som kontrollerande och disciplinerande 

(Svensson 2001). 

 

Christian Kullberg (1994) visar i sin avhandling på att socialsekreterare som arbetar med 

ekonomiskt bistånd verkar i spänningsfältet mellan de lagar, regler och föreskrifter som 

reglerar bidragsgivandet till enskilda klienter och de behov som klienterna har. Utmärkande 

för socialsekreterarnas arbetssituation är bland annat att deras verksamhet inte regleras i 

detalj, utan de måste göra ett stort antal egna bedömningar när de avgör vilka beslut som ska 

fattas, vilket i sin tur kan leda till att lika ärenden kan komma att behandlas på olika sätt. Ur 

avhandlingens resultat framkommer det att socialsekreterarnas arbete ur många aspekter är 

motsägelsefullt. Det består av ett antal mer eller mindre motstridiga krav eller dilemman som 

socialsekreteraren kan ställas inför i sitt dagliga arbete. Ett sådant dilemma kan gälla de krav 

som ställs på socialsekreteraren att både tillgodose klientens behov av kunskaper om de lagar 

och regler som gäller för att kunna erhålla socialbidrag, samtidigt som socialsekreteraren ska 
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handlägga ärendet med de begränsningar som de administrativa förutsättningarna medför. En 

annan motsättning kan gälla de krav som ställs på socialsekreteraren att kräva av klienten att 

denne bidrar till sin egen försörjning och kontrollera de uppgifter som lämnas in, samtidigt 

som man måste respektera klientens integritet. Kullberg visar även på att det är möjligt att 

dela in klienterna i två olika klientkategorier beroende på hur man som socialsekreterare, vid 

beslutssammanträden, beskriver klienten och orsakerna till dennes situation. I vissa ärenden 

framställs klienten som drabbad av problemen. I dessa ärenden beskrivs orsakerna till 

klientens problem som till största delen orsakade av faktorer som klienten själv inte kan råda 

över. I andra ärenden framställs klienten istället som ansvarig för sina problem och den 

uppkomna situationen. I dessa ärenden beskrivs klinternas problem istället som till 

övervägande delen orsakade av deras egna handlingar eller deras egen person. De klienter 

som anses vara ansvariga för sin situation beviljas socialbidrag i betydligt mindre omfattning 

än de som anses vara offer för eller drabbade av sin situation. Förklaringen till detta, menar 

Kullberg, handlar om det motsatsförhållande som finns mellan socialtjänstlagens olika 

målsättningar dvs. motsättningen mellan olika delar av samhällets intressen. Som 

socialarbetare ska man både ta hänsyn till de juridiska krav som finns samtidigt som man ska 

möta klientens behov och de sociala förhållanden som gäller i klientens situation (Kullberg 

1994). 

 

Margaretha Järvinen och Nanna Mik-Meyer (2003) menar att det sociala arbetet innefattar 

fyra grundläggande paradoxer, vilka ofta visar sig i mötet mellan klient och system. Den 

första motsättningen som framhävs handlar om konflikten mellan klientens och systemets 

målsättningar. De flesta välfärdsinstitutioner arbetar utifrån en förutsättning om att det primärt 

är individens och dennes personlighet, inställning och resurser som skall förändras dvs. man 

ska hjälpa individen till personlig utveckling. Klientens målsättning handlar å andra sidan om 

att få hjälp med att t.ex. finna ett arbete, en utbildning eller en bostad. Utifrån detta menar 

författarna att det även kan uppstå en motsättning för socialarbetaren i dennes arbete. För trots 

att socialarbetarens professionella ideal är att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv dvs. se 

klientens aktuella och sociala situation, så ligger fokus många gånger istället på klientens 

inställning, personlighet och moraliska uppfattning. Den andra paradoxen som poängteras 

handlar istället om det sociala arbetets dubbelfunktion dvs. att socialarbetarna ofta arbetar 

utifrån två målsättningar; de ska både diagnosticera och kontrollera klienten samtidigt som det 

ska stötta och hjälpa till en bättre livssituation. För det tredje menar man att det sociala arbetet 

innebär en svår balansgång mellan att å ena sidan erbjuda likartad behandling för alla klienter 
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och å andra sidan ta hänsyn till den enskilda individens unika och säregna situation. Dessa tre 

ovan nämnda paradoxer kan enligt författarna betraktas som strukturellt betingade. Det är 

konflikter som kan ses som svåra att lösa och ensidiga att förhålla sig till i det sociala arbetet. 

Den fjärde konflikten man talar om gällande det sociala arbetet kan ses som en konsekvens av 

de tre andra paradoxerna. Den handlar om det sociala arbetets försök och ambition att följa ett 

”serviceideal”. Författarna konstaterar att det sociala arbetets försök att behandla alla klienter 

som ”brukare” är positiv i många avseenden, men att det begränsas och försvåras av det 

sociala arbetets byråkratiska och institutionella förankring och av den asymmetri som präglar 

förhållandet mellan socialarbetare och klient (Järvinen & Mik-Meyer 2003). 

 

Tony Evans och John Harris (2004) har i sin artikel tittat på huvudaspekterna i Lipskys (1980) 

teori gällande gräsrotsbyråkraten samt på den kritik som lyfts fram gällande denna. Utifrån 

detta har författarna identifierat en enande tanke mellan Lipskys och kritikernas tankegångar. 

Denna enande tanke bygger på att behandla professionell handlingsfrihet som ett fenomen, 

vilket antingen är närvarnade eller frånvarande. Kritikerna är överrens med Lipsky om att 

handlingsfriheten i sin natur är positiv. Evans och Harris lyfter i sin artikel fram Lipskys 

argumentation gällande handlingsfriheten som en icke-reducerbar komponent i 

gräsrotsbyråkratens arbete dvs. som en komponent som ledningen inte kan eliminera. De 

menar att kritikerna är skeptiska till detta argument. Kritikerna menar nämligen att den 

förändring som skett inom socialt arbete har lett till ett avgörande skifte av makten. Makten 

har förflyttats från gräsrotsbyråkraten och dess handlingsfrihet till gräsrotsbyråkratins ledning 

genom tydligt styrda metoder och riktlinjer. Vidare fortsätter Evans och Harris att diskutera 

om en fortsatt inskränkning av handlingsfriheten. De lyfter fram två undersökningar som 

belyser frågan om handlingsfrihetens existens. Dessa undersökningar visar på att socialt 

arbete förvandlats från en självreglerande yrkesverksamhet till en förvaltad och externt 

reglerad verksamhet genom att ledningens position har förstärkts. Denna förändring betraktas 

underminera handlingsfriheten inom socialt arbete eftersom ledningens makt har inkräktat på 

de professionellas praxis. Genom att sakta men säkert instifta mekanismer för kontroll har 

man skapat mer tillmötesgående socialarbetare som inte ifrågasätter ledningens arbete. Evans 

och Harris argumenterar vidare för två positioner gällande handlingsfriheten som lyfts fram i 

tidigare studier. Den första positionen betonar att en ökning av antalet bestämmelser och 

föreskrifter automatiskt bör likställas med ökad kontroll över handlingsfriheten. På samma 

gång framhåller denna position också att handlingsfriheten kan öka med ett större antal 

bestämmelser och föreskrifter eftersom det på så sätt finns fler valmöjligheter. Den andra 
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positionen som Evans och Harris lyfter fram genom tidigare studier betonar istället att 

handlingsfriheten i sin natur antingen är positiv eller negativ. Denna position framhåller att 

handlingsfriheten under vissa omständigheter kan vara ett viktigt professionellt kännetecken, 

medan det under andra omständigheter kan bli en täckmantel för politiska beslutsfattare att 

gömma sig bakom samt en möjlighet för professionella att missbruka sin makt. Slutligen 

menar Evans och Harris att de genom de studier som de granskat kan se att handlingsfriheten 

är en nödvändighet för socialarbetaren för att kunna utföra det dagliga arbetet samtidigt som 

en stor handlingsfrihet kan innebära diskussioner om vem som egentligen bär ansvaret (Evans 

& Harris 2004). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel redogörs för de teoretiska utgångspunkter som är relevanta för att analysera 

studiens resultat. Michael Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkraten samt Roine Johanssons 

(2007) vidareutveckling av denna teori används som teoretiska utgångspunkter för studien. 

Dessa teorier anses vara användbara för studiens analys då de personer som medverkar i 

denna studie kan ses som typiska exempel på gräsrotsbyråkrater. Kerstin Svenssons (2001) 

teori om socialarbetarens positioner i det dagliga arbetet används också för att lyfta 

intressanta aspekter av studiens empiri. Då detta är tre relativt omfattande teorier används 

endast de delar som är av relevans för att analysera studiens resultat.  

 

3.1 Gräsrotsbyråkraten i en gräsrotsbyråkrati 

Gräsrotsbyråkrati är en översättning av Lipskys (1980) begrepp ”street-level bureaucracy”, 

vilket introducerades på 1970-talet för att studera och beskriva gräsrotsbyråkratens arbete i 

den offentliga sektorn. Gräsrotsbyråkraten beskrivs som en offentligt anställd tjänsteman som 

har en nära direktkontakt med medborgaren i sitt dagliga arbete samt en stor handlingsfrihet i 

utförandet av sina arbetsuppgifter. Enligt Lipsky är såväl socialarbetare som lärare, poliser 

och sjukvårdspersonal typiska gräsrotsbyråkrater. Trots att dessa befinner sig inom en rad 

olika verksamhetsfält arbetar de alla under liknande arbetsförhållanden och arbetsvillkor. 

Enligt Lipsky finns det ett antal utmärkande egenskaper som är typiska för en 

gräsrotsbyråkrati. För det första är resurserna för verksamheten otillräckliga i förhållande till 

de mål som verksamheten förväntas uppnå. För det andra är dessa mål oprecisa, vaga, och 

motstridiga. I en gräsrotsbyråkrati är det även svårt att mäta resultaten av det arbete som 

utförs, då människan i sin natur är väldigt komplex. Karakteristiskt för en gräsrotsbyråkrati är 

även att gräsrotsbyråkraten i sin verksamhet oftast hanterar klienter som inte är där av fri 

vilja. 

 

Johansson (2007) som vidareutvecklat Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkraten, menar att 

det centrala i gräsrotsbyråkratin inte handlar om det direkta mötet med klienten eller sättet att 

ha kontakt med klienten, utan det handlar istället om att gräsrotsbyråkraten arbetar med 

klienter som enskilda fall, oavsett kontaktsätt. Han visar på att gräsrotsbyråkratens viktigaste 

och mest utmärkande kännetecken är arbetet med och relationen till klienterna. Han menar att 

det mellan gräsrotsbyråkraten och klienten finns ett tvåfaldigt beroende. Detta beroende 
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innebär att klienterna dels måste utnyttja de tjänster som erbjuds av verksamheten för att 

gräsrotsbyråkratens arbete ska ha någon grund, och dels att klienternas egenskaper och 

egenheter påverkar innehållet i gräsrotsbyråkratens dagliga arbete. Klienterna är med andra 

ord både konsumenter av och råmaterial till gräsrotsbyråkratens arbete. 

 

3.2 Gräsrotsbyråkratens uppdrag och handlingsfrihet 

Johansson (2007) menar att organisationer som omfattas av gräsrotsbyråkrati ofta 

kännetecknas av att vara byråkratiska i sin konstruktion, vilket medför att organisationerna 

ofta är hierarkiska och specialiserade, samt har ett stort kontrollbehov. Enligt Lipsky (1980) 

befinner sig gräsrotsbyråkraten längst ner i denna organisationshierarki, vilket medför att 

denne utsätts för en mängd krav uppifrån i hierarkin. Gräsrotsbyråkraten ska med andra ord 

både verkställa det som högre beslutsfattare inom organisationen beslutar om, men också det 

som politiker slår fast om. Lipsky ifrågasätter detta traditionella ”uppifrån-och-ner-

perspektiv” där de politiska beslutfattarna antas styra dem som har att verkställa besluten, och 

talar istället om ett ”nerifrån-och-upp-perspektiv”. Detta perspektiv handlar istället om att 

gräsrotsbyråkraten har så stor handlingsfrihet att det är genom dennes handlande som den 

offentliga politikens utformning bestäms. Utifrån detta menar Lipsky att det i själva verket är 

gräsrotsbyråkraten som utformar politiken inom det område där denne är verksamma. Därmed 

är det gräsrotsbyråkraten som skapar policyn för organisationen och dess verksamhet. Detta 

gör också att gräsrotsbyråkraten är relativt fri från att bli övervakad av chefer eller granskad 

av klienter. 

 

Johansson (2007) menar att gräsrotsbyråkratens arbete många gånger kännetecknas av att göra 

individuella tillämpningar av generella regler och direktiv i kontaken med klienten. Detta 

krävs för att gräsrotsbyråkraten ska kunna genomföra sitt arbete och tillgodose klientens 

behov. Gräsrotsbyråkraten verkar ofta i situationer som är komplicerade, komplexa och 

oförutsägbara och därmed svåra att förenkla till formella regler och instruktioner. Därför 

krävs det att gräsrotsbyråkraten i sitt arbete har en stor handlingsfrihet samt en god 

improvisationsförmåga, ett sunt förnuft och en kreativ sida. Trots denna stora handlingsfrihet 

menar Lipsky (1980) att gräsrotsbyråkraten ständigt begränsas av regler, förordningar, 

direktiv ovanifrån, normer och praxis för yrkesgruppen samt av samhällets normer och 

värderingar. Andra faktorer som är typiska för gräsrotsbyråkratens vardag och som kräver att 
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det finns en stor handlingsfrihet handlar istället om hög arbetsbelastning samt brist på tid för 

att utföra det dagliga arbetet. 

 

Enligt Lipsky (1980) har gräsrotsbyråkraten i grund och botten en relativt administrativ 

position i förhållande till klienten. Gräsrotsbyråkratens arbete handlar om att forma individen 

till klient för att lättare kunna hantera och kontrollera denne på ett effektivt sätt. Genom att 

gräsrotsbyråkraten har tydliga strukturer och ramar gällande sitt arbete blir det lättare att 

maximalt kunna forma och kontrollera klienten. Lipsky menar att klienten söker service och 

förmåner, medan gräsrotsbyråkraten istället söker kontroll över denna process. Lipsky 

problematiserar dock detta synsätt och menar samtidigt att det i mötet mellan gräsrotsbyråkrat 

och klient finns ett inbyggt dilemma. Detta dilemma innebär att gräsrotsbyråkraten å ena 

sidan möter klienten som människa till människa, och å andra sidan har sin handlingsfrihet 

begränsad genom det uppdrag som organisationen givit denne. Gräsrotsbyråkratens uppdrag 

är dessutom präglat av moraliska och normativa aspekter. Lipsky menar vidare att relationen 

mellan gräsrotsbyråkrat och klient är styrd av både organisatoriska regler och av personliga 

drag, vilket gör att gräsrotsbyråkraten befinner sig relativt långt ifrån det opersonliga 

förhållningssätt som det byråkratiska idealet talar om. Även Johansson (2007) menar att 

gräsrotsbyråkratens arbetssituation många gånger innebär en mänsklig dimension som kräver 

en omdömesförmåga samt en förmåga att bedöma, vilken är omöjlig att stadga i lagtexten. 

 

Lipsky (1980) menar vidare att gräsrotsbyråkraten ofta strävar efter att involvera klienten i de 

svårigheter som deras arbete innebär. Detta för att få förståelse och sympati från klienten för 

sin position samt för de beslut som fattas. Detta gör gräsrotsbyråkraten genom att lägga över 

sitt ansvar på t.ex. juridiken eller på organisationen och hänvisar till; ”Jag gör ju bara mitt 

jobb” eller ”Jag följer ju bara lagen”. 

 

Gräsrotsbyråkraten kan även sägas ha en ”gränsöverbryggande” roll då denne både har 

tillgång till förstahandsinformation om klienten, samtidigt som denne har kunskap om de 

organisatoriska möjligheter som finns för att tillgodose klientens behov. Det är detta som är 

källan till gräsrotsbyråkratens makt. Detta gör att gräsrotsbyråkraten har en dubbel roll i 

förhållande till klienten. Gräsrotsbyråkraten skall dels tillhandahålla service, vilken kan vara i 

form av alla de åtgärder som organisationen vidtar för att hjälpa klienten, och dels ska denne 

kontrollera att klienten är berättigad den service som klienten kräver, vilket sker med hjälp av 

lagar och regler (Prottas 1979, enligt Johansson 2007).  
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3.3 Socialarbetarens positioner 

Kerstin Svensson (2001) menar att socialarbetaren i sin yrkesroll i olika utsträckning är 

beredd att agera i det specifika fallet, men också i olika utsträckning benägen att se klienten 

som en enskild individ. Dessa två aspekter sammantagna dvs. benägenheten att intervenera 

samt graden av individualisering av klienten, ger tillsammans olika positioner som 

socialarbetaren kan inta. Dessa positioner är enligt Svensson; behandlare, stödjare, kontrollör 

samt den trötte, vilka kan delas in enligt figur 1 nedan;  

 

Graden av individualisering 

  Hög                   Låg 

         Hög 

 

Interventionsgrad 

 

 

         Låg 

   

   Figur 1 Socialarbetarens positioner (från Svensson 2001). 

 

När socialarbetaren i hög grad är beredd att intervenera och i hög grad ser klienten som en 

enskild individ med förändringspotential intas positionen som behandlare. Enligt Svensson 

(2001) har behandlaren höga ambitioner med sitt arbete och vill kartlägga problemen samt 

finna lösningar och möjligheter. Det sociala arbetet ses utifrån ett terapeutiskt synsätt, vilket 

gör att behandlaren försvarar ett metodtroget psykosocialt arbete. Syftet med det sociala 

arbetet är, enligt behandlaren, att ge människan en bättre livssituation genom att hjälpa denne 

till insikt. Behandlaren ser klienten som en samarbetspartner i relationen dem emellan och 

menar att klienten ska vara aktiv i förhållande till socialarbetaren. Genom att behandlaren i 

hög grad ser klienten som en enskild individ, menar behandlaren att varje relation har sin 

innebörd och att varje klient är unik. När man talar om att prioritera någon eller något görs det 

utifrån erfarenheterna om vad som fungerar, vilket styrker behandlaren i att satsa på de 

personer som har det svårast. Målet för behandlaren är att klienten inte ska behöva komma 

tillbaka igen och ha kontakt med dem. Detta försöker behandlaren uppnå genom att göra ett så 

bra jobb som möjligt (Svensson 2001). 

 

Behandlare 

 

Kontrollör 

 

Stödjare 

 

Den trötte 
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Även stödjaren ser klienten som en enskild individ med en förmåga till förändring. Däremot 

är stödjaren inte i samma utsträckning, som behandlaren, benägen att lägga ned så mycket 

kraft i sitt arbete dvs. beredd att agera. Stödjaren intar en mer passiv hållning när denne 

beskriver sin position och menar att det är klienten själv som ska arbeta och vara aktiv för att 

nå förändring. Stödjaren betonar dock vikten av att, som socialarbetare, ha förmåga att lyssna 

och visa klienten intresse och menar att samtalet är det viktigaste i kontakten med klienten. 

Stödjaren beskriver sin relation till klienten som relativt jämlik och menar att socialarbetaren 

och klienten deltar utifrån sina behov och kompetenser för att tillsammans försöka hitta 

gemensamma mål för att lösa situationen till det bästa möjliga (Svensson 2001). 

 

Kontrollören är stödjarens motsats. Enligt Svensson (2001) är kontrollören måttligt 

intresserad av klientens person, utan ser klienten istället utifrån kategoritillhörighet. Däremot 

är kontrollören i hög grad beredd att agera och intervenera i det enskilda fallet. Denna 

kombination får till konsekvens att kontrollören är noga med regelverk dvs. att det formella 

sköts på ett korrekt sätt. Kontrollören är även noga med att klienten är medveten om ”spelets 

regler” dvs. fullgör sina skyldigheter för att få tillgång till sina rättigheter. Det är 

kontrollörens uppgift att se till att detta sker. Kontrollören menar att stödet till klienten ligger i 

kontrollen. Till skillnad från behandlaren och stödjaren har kontrollören en hierarkisk syn på 

relationen mellan socialarbetare och klient. Kontrollören har som mål med sitt arbete att 

förhindra avvikande beteende och menar att detta kan ske genom att man hjälper människor 

att komma rätt i samhället dvs. målet är att klienten ska passas in i samhällets mall. Målet, att 

förhindra avvikande beteende, tillåter de flesta medlen för kontrollören (Svensson 2001). 

 

Enligt Svensson (2001) har den trötte socialarbetaren inte ambitionen att agera och 

intervenera i samma utsträckning som behandlaren, stödjaren och kontrollören. Insatserna 

som görs för klienten ligger på en låg ambitionsnivå, vilket innebär att socialarbetaren intar en 

position där insatserna och det sociala arbetet får en väldigt sekundär roll. Den trötte kan 

därför ses mer som en administratör av det sociala arbetet. Klienten ses endast som klient och 

representant för den kategori som orsakat att denne är klient, och inget annat. Den trötte har 

ingen stark tro på möjligheten till påverkan och menar att det är orealistiskt att tro att man kan 

förhindra avvikande beteende. Den trötte är inte heller speciellt aktiv i arbetet med klienten, 

utan klienten anses själv vara den som ska utföra handlingarna. Den trötte ser som sin uppgift 

att göra bedömningar och verkställa beslut. Klienten ska få vad denne är berättigad, men i 

övrigt ska socialarbetaren inte gå in djupare, vare sig i handling eller i klientens person. 
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Socialarbetarens roll respektive klientens roll ses som tydligt åtskilda från varandra (Svensson 

2001). 
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4. Metod 

I detta kapitel redogörs för de metodologiska överväganden som gjorts gällande studien. En 

presentation görs bland annat gällande metodval och urvalsförfarande. I kapitlet beskrivs 

även tillvägagångssätt avseende insamling av empiriskt material samt databearbetning och 

analys. Efter detta förs en diskussion kring studiens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet samt kring de forskningsetiska överväganden som gjorts under arbetets 

gång. Avslutningsvis förs även en diskussion gällande de fördelar respektive nackdelar som 

uppfattats gällande bland annat valet av metod.  

 

4.1 En kvalitativ forskningsansats 

För att undersöka studiens syfte samt besvara ovan givna frågeställningar på bästa sätt har 

kvalitativ forskningsmetod använts. Då studien syftar till att söka förståelse för 

socialsekreterarnas egna upplevelser av handlingsfriheten i det dagliga arbetet anser vi att den 

kvalitativa forskningsmetoden är mest lämpad eftersom respondenterna ges möjlighet att 

utveckla och fördjupa sina svar. Bryman (2011) menar att den kvalitativa forskningsmetoden 

är tolkningsinriktad, vilket innebär att tyngdpunkten ligger på en förståelse av den sociala 

verkligheten på basis av hur undersökningspersonerna i en viss miljö tolkar denna verklighet. 

I en kvalitativ forskningsmetod försöker forskaren få kunskap om individens subjektiva 

upplevelser utifrån dennes egna ord, tankar, känslor och meningsbeskrivningar.  

Även Jacobsen (2007) skriver om den kvalitativa forskningsmetoden och menar att denna 

metod är en form av öppen metod där forskaren försöker styra den information som samlas in 

så lite som möjligt. Forskaren som använder sig av en kvalitativ metod strävar i så stor 

utsträckning som möjligt efter att undersökningspersonerna ska få uttrycka sig med sina egna 

ord och på sitt eget sätt. På så sätt menar Jacobsen att man kan vara säkrare på att man får 

fram de undersöktas åsikter och tolkningar av sin verklighet och/eller ett visst fenomen.  

 

4.2 Kvalitativ forskningsintervju 

Då intresset för denna studie är att ge en bild av socialsekreterarnas egna upplevelser av 

handlingsfriheten i det dagliga arbetet ansågs den kvalitativa intervjun vara den bästa metoden 

att fånga detta på. Kvale (2009) menar att den kvalitativa forskningsintervjun lämpar sig bra 

då man vill förstå världen utifrån undersökningspersonens synvinkel, utveckla betydelsen av 

deras erfarenheter samt uppenbara deras levda värld och på så sätt nå kunskap. Bryman 
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(2011) menar att fokus i kvalitativa intervjuer ligger på den intervjuades ståndpunkter. Man 

ska sträva efter att låta intervjun röra sig i olika riktningar eftersom detta ger en bild av vad 

respondenten upplever vara relevant och viktigt. Den intervjutyp som använts för att samla in 

det empiriska materialet är den som Bryman benämner semistrukturerad. Bryman betonar 

flexibiliteten i den semistrukturerade intervjun, vilken delvis skapas genom möjligheten till att 

ställa följdfrågor till respondenten, men också genom att frågorna inte måste ställas i en 

bestämd ordning. Genom den semistrukturerade intervjun kommer vi med andra ord åt 

respondenternas egna ord och resonemang, samtidigt som vi bibehåller en viss struktur i 

intervjuerna.  

 

För att få en djupare förståelse för respondenternas åsikter och normativa beskrivningar av 

handlingsfriheten i det dagliga arbetet har även vinjettfrågor använts parallellt med den 

semistrukturerade intervjun. Bryman (2011) beskriver vinjettekniken som en form av metod 

som i huvudsak går ut på att ett antal situationer eller scenarion presenteras för 

respondenterna. Respondenterna får sedan reflektera över situationen och beskriva hur de 

själva skulle reagera om de befann sig i den aktuella situationen. Bryman menar att denna 

teknik ger möjlighet till att blottlägga människors normer och värderingar gällande ett visst 

fenomen. Genom vinjettfrågorna ges respondenterna med andra ord möjlighet att uttrycka 

sina åsikter om samt beskrivningar av sitt beteende i konkreta situationer.  

 

4.3 Urval 

I denna studie har åtta socialsekreterare, alla yrkesverksamma inom avdelningen för 

ekonomiskt bistånd, intervjuats. Urvalet av respondenter är delvis målinriktat då platser, 

personer och verksamheter strategiskt valts ut för studiens syfte. Bryman (2011) menar att det 

målinriktade urvalet innebär att forskaren gör sitt urval med utgångspunkt i att intervjua 

personer som är relevanta för forskningsfrågorna. För att komma i kontakt med 

respondenterna skickades ett informationsbrev (se bilaga 1) ut via mail till 

verksamhetsansvarig för avdelningen ekonomiskt bistånd inom socialförvaltningen i olika 

kommuner i ett och samma län. I detta informationsbrev gavs en beskrivning av studiens syfte 

och frågeställningar samt en förfrågan om deltagande i studien. Verksamhetsansvarig 

vidarebefordrade sedan denna information till sina anställda socialsekreterare som i sin tur 

fick kontakta oss om de var intresserade av att medverka. Detta tillvägagångssätt visade sig 

dock inte vara så effektivt då endast två respondenter visade sig vara intresserade av att delta. 
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Utifrån denna utgångspunkt togs därför kontakt med en före detta handledare på en tidigare 

praktikplats som tipsade om en tredje respondent. Värt att nämna i detta sammanhang är att 

denna respondent för oss var helt okänd. Urvalet av de fem övriga respondenterna kan istället 

ses som ett snöbollsurval eftersom vi efter ett besök på ett av socialkontoren kom i kontakt 

med en socialsekreterare som kunde tänka sig att medverka i intervjun och som på samma 

gång förmedlade ytterligare fyra respondenter. Bryman (2011) beskriver snöbollsurvalet som 

en form av bekvämlighetsurval där forskaren inledningsvis försöker få kontakt med ett mindre 

antal människor som anses vara relevanta för undersökningens syfte och använder därefter 

dessa för att få kontakt med ytterligare respondenter.  

De medverkande socialsekreterarna är alla verksamma inom socialtjänsten i två medelstora 

kommuner i ett och samma län i södra Sverige. Sju av de åtta respondenterna är kvinnor och 

en är man. Tilläggas kan också att åldersspannet är relativt jämnt då åldrarna varierar mellan 

24-54 år. 

 

4.4 Tillvägagångssätt 

4.4.1 Insamling av empiriskt material 

Det första som gjordes var som tidigare nämnts att ett informationsbrev skickades ut via mail 

angående förfrågan om intresse för deltagande i studien. Efter att vi fått bekräftat från de åtta 

respondenterna att de kunde tänka sig att medverka i vår studie bokades tider in för de 

kommande intervjuerna. Intervjuerna genomfördes sedan under perioden 120416–120425 på 

respektive respondents arbetsplats och varade mellan 30-60 minuter. Intervjuerna spelades in 

via ett ljudupptagningsprogram i en Iphone. För att genomföra intervjuerna utarbetades en 

intervjuguide (se bilaga 2) i form av semistrukturerade intervjufrågor utifrån syftet med 

studien. På samma gång utformades även två vinjetter med tillhörande frågor (se bilaga 3), 

även dessa utformade utifrån studiens syfte.  

 

Under intervjuerna var vi båda två på plats. Intervjuerna strukturerades genom att vi först 

ställde de semistrukturerade intervjufrågorna. Efter att dessa frågor var besvarade fick 

respondenten läsa igenom en vinjett i taget och därefter reflektera över situationen utifrån ett 

visst antal tillhörande frågor. Med andra ord fick respondenterna ta del av vinjetterna först 

under intervjun. Till en början var tanken att vi skulle dela på huvudansvaret för intervjun 

genom att varannan gång vara intervjuare och varannan gång observatör. Detta visade sig 

dock inte vara helt oproblematiskt då vi efter vår första intervju insåg att det som intervjuare 
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var svårt att både fokusera på att genomföra intervjun och samtidigt reflektera över det som 

sades och utifrån det ställa följdfrågor. Med utgångspunkt i detta bestämde vi därför att den 

som tidigare setts som observatör istället framöver skulle avlasta intervjuaren genom att 

fokusera på det som sades i intervjun och lyfta fram relevanta följdfrågor. Detta visade sig bli 

mer framgångsrikt.  

 

4.4.2 Bearbetning och analys av empiriskt material 

När de åtta intervjuerna var genomförda transkriberades ljudupptagningarna ord för ord, dels 

för att lättare kunna strukturera det insamlade materialet och dels för att få en djupare 

förståelse för innehållet i materialet. Efter att transkriberingarna var genomförda lästes 

materialet igenom och kodades. Kodningen genomfördes genom att i ett första skede leta efter 

gemensamma nämnare och möjliga kategorier, vilka färgkodades utifrån olika färger för att 

lättare kunna hanteras. Dessa kategorier resulterade sedan i olika teman, vilka namngavs 

utifrån dess mest framträdande gemensamma nämnare. Under dessa olika teman inordnades 

sedan de citat och sammanfattande utsagor som berörde det aktuella temat.  Empirin har 

sedan presenterats utifrån dessa olika teman.  

 

För att analysera studiens empiriska material har ett hermeneutiskt eller meningstolkande 

synsätt använts. Enligt Kvale (2009) är hermeneutiken generellt sätt en term som pekar på ett 

intresse av att tolka de beskriva ordens mening i syfte att erhålla en giltig och gemensam 

förståelse av innebörden i en text. De hermeneutiska tankegångarna kommer till uttryck i 

studiens resultat- och analyskapitel i samband med att vi presenterar och tolkar studiens 

empiriska material.  

 

4.5 Studiens tillförlitlighet 

Två viktiga kriterier för bedömningen av samhällsvetenskapliga undersökningar är enligt 

Bryman (2011) validitet respektive reliabilitet. Dessa kriterier används, enligt Bryman, för att 

skapa sig en bild av kvaliteten i en undersökning dvs. för att problematisera och åskådliggöra 

resultatets tillförlitlighet. 

 

4.5.1 Validitet 

Med validitet avser Bryman (2011) att det som undersöks är relevant för sammanhanget dvs. 

huruvida man undersöker det man tänkt sig undersöka. Vår avsikt med studien har varit att 
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undersöka hur socialsekreterare upplever handlingsfriheten i det dagliga arbetet, vilket vi 

också gjort. Då vi använt oss av den kvalitativa forskningsintervjun i form av 

semistrukturerade intervjufrågor har vi haft möjlighet att ställa följdfrågor då vi varit osäkra 

på om vi förstått respondenterna på rätt sätt. På så sätt har vi också kunnat vara mer säkra på 

att vi fått svar på det som avsetts undersökas. Detta anser vi höjer validiteten av studiens 

resultat. För att ytterligare höja studiens validitet har vi strävat efter att frågorna i 

intervjuguiden på ett bra sätt ska täcka det som avsetts undersökas. Bryman menar även att 

validitet handlar om huruvida man kan generalisera studiens resultat till andra sociala miljöer 

och situationer. Då studien bygger på ett begränsat urval, närmare bestämt åtta respondenter, 

är det svårt, och i princip omöjligt, att generalisera studiens resultat till att representera alla 

yrkesverksamma socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Syftet med studien har inte 

heller varit att presentera en allmängiltig bild av alla socialsekreterares upplevelser av 

handlingsfriheten i det dagliga arbetet, utan har snarare handlat om att belysa upplevelser av 

handlingsfriheten hos ett visst antal socialsekreterare.  

 

4.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar, enligt Bryman (2011), om i vilken utsträckning en undersökning kan 

upprepas dvs. huruvida resultaten från en undersökning blir desamma om undersökningen 

genomförs på nytt igen. Reliabilitet handlar också om i vilken utsträckning resultaten från en 

undersökning påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar. Då studien inte 

fokuserar på mätning av ett visst socialt fenomen utan istället fokuserar på att undersöka 

individuella upplevelser av en viss företeelse kan diskuteras om studiens resultat är reliabelt. 

Eftersom studiens empiri samlats in genom samtal mellan oss som undersökningspersoner 

och respondenterna uppstod en interaktion mellan oss och dem. Detta samspel kan vara svårt 

att uppnå igen då alla interaktioner och kontakter är unika och kan förändras över tid. 

Studiens reliabilitet kan även påverkas av att människors åsikter och upplevelser av ett visst 

fenomen ständigt kan förändras. Med utgångspunkt i detta kan därför konstateras att det är 

omöjligt att svara på om studiens resultat skulle bli detsamma igen om undersökningen 

genomfördes på nytt. 

 

4.6 Forskningsetiska överväganden  

I ”Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning” (2002) benämns fyra etiska huvudkrav som man ska förhålla sig till vid forskning. 
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Dessa fyra krav är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. 

 

Informationskravet har för oss inneburit att vi skickade ut ett informationsbrev till 

respondenterna där vi informerade om syftet med studien samt vilken metod som avsågs 

användas. I informationsbrevet var vi även tydliga med att informera om att deras deltagande 

var frivilligt och att de därför hade möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst. I 

informationsbrevet informerade vi även respondenterna om att de skulle komma att hanteras 

anonymt i studien. Denna information delgavs även muntligt vid intervjutillfällena. Vidare 

har vi tagit hänsyn till samtyckeskravet då vi både via informationsbrevet samt vid 

intervjutillfällena givit respondenterna möjlighet till att frivilligt samtycka till en medverkan i 

studien. Respondenterna har även vid intervjutillfällena fått möjlighet att godkänna inspelning 

av intervjun. Konfidentialitetskravet har medfört att respondenterna anonymiserats i 

uppsatsen, vilket innebär att respondenternas identitet inte kan röjas eller avslöjas av 

utomstående. Varken geografisk plats eller respondenternas namn har med andra ord angivits 

i studien. Istället benämns respondenterna med en siffra dvs. Respondent 1, Respondent 2, 

Respondent 3 osv. Under uppsatsens gång har även allt insamlat material förvarats på våra 

privata datorer så att ingen obehörig haft möjlighet att komma åt detta. Slutligen har 

nyttjandekravet uppfyllts då vi informerat respondenterna om att det insamlade materialet 

endast kommer att användas för denna studie samt att allt material kommer att förstöras så 

fort studien är examinerad och godkänd.  

 

4.7 Arbetsfördelning 

Denna studie har genomförts av två skribenter. Då tiden för att genomföra uppsatsen har varit 

begränsad har dock vissa delar av arbetet delats upp mellan oss. Detta gäller bland annat 

avsnittet gällande tidigare forskning, men också kapitlet rörande teoretiska utgångspunkter. I 

dessa båda avsnitt har vi jämt fördelat litteraturen mellan oss för att sedan delge varandra det 

inlästa. Avsnitten har därefter skrivits ihop gemensamt för att få ett mer enhetligt språk. 

Transkriberingarna av intervjuerna har också fördelats jämnt mellan oss. Övriga avsnitt i 

studien har dock skrivits gemensamt. Även intervjuerna har genomförts gemensamt.  

 

Fördelen med att ha varit två skribenter har varit att det hela tiden funnits möjlighet till 

reflektion och diskussion kring det vi mött under studiens gång. Eftersom vi varit två 
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skribenter har vi också hela tiden haft möjlighet att prova våra tankar och idéer mot varandra, 

vilket troligtvis bidragit till en ökad kvalité av uppsatsen. En annan fördel med att ha varit två 

skribenter är att vi även haft möjlighet att utnyttja varandras styrkor och kompetenser, vilket 

gjort att vi kompletterat varandra bra under hela arbetets gång. Nackdelarna som vi kan se 

med att genomföra en studie tillsammans med någon annan handlar framförallt om 

tidsanpassning samt anpassning av arbetssätt. 

 

4.8 Metoddiskussion 

Så här i efterhand kan vi se att den kvalitativa forskningsmetoden lämpat sig väl för studiens 

syfte, då vi varit intresserade av att få ett djupare och mer nyanserat perspektiv på 

respondenternas syn på sin egen upplevelse av handlingsfriheten i det dagliga arbetet. Som 

tidigare nämnts har två vinjetter använts i kombination med de semistrukturerade 

intervjufrågorna. Vi kan dock såhär med facit i hand se att vinjetterna och de tillhörande 

frågorna borde ha utformats på ett annorlunda sätt för att få mer djupgående och uttömmande 

svar. Vi tror även en omkonstruktion av vinjetterna hade lett till att vi fått mer användning för 

dem i resultatredovisningen, detta då vi upplevde att ingen ny information tillkom under 

vinjetterna. Som tidigare nämnts fick respondenterna ta del av vinjetterna först vid 

intervjutillfället. Att inte skicka ut vinjetterna i förväg till respondenterna var från vår sida ett 

medvetet val. Vi hade nämligen en tanke om att svaren på vinjettfrågorna skulle påverkas 

negativt om respondenterna innan intervjuerna fick tid till att fundera över hur de skulle 

resonera kring den fiktiva situationen. Genom tid till reflektion innan intervjun var vi rädda 

för att respondenternas svar inte bara skulle grunda sig i de egna värderingarna, utan kanske 

även återspeglas i kollegors tankar och funderingar. Vi var även rädda att respondenterna 

genom tid till reflektion skulle få möjlighet till att fundera ut svar som av oss ansågs vara ”de 

rätta”. Samtidigt kan vi såhär i efterhand se att ett utskick av vinjetterna i förväg kanske inte 

hade varit så negativt som vi från början trott. Genom ett större utrymme för reflektion hade 

respondenterna kanske istället haft möjlighet att lämna oss mer ingående och nyanserade svar.  

 

Det kan även vara av intresse att närmare diskutera studiens urval, vilket delvis består av ett 

målinriktat urval och dels ett snöbollsurval. Dessa båda urvalsmetoder beskrivs av Bryman 

(2011) som en form av bekvämlighetsurval, vilket innebär att urvalet görs utifrån de personer 

som för tillfället finns tillgängliga för forskaren. Problemet som vi kan se gällande valet av 

denna urvalsstrategi är att resultatet inte kan generaliseras till en större population, utan endast 
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till de verksamheter där studien genomförts. Vi är med andra ord medvetna om att studiens 

resultat kunde sett annorlunda ut om en annan urvalsstrategi använts. Någon garanti för detta 

finns dock inte. En annan sak värt att nämna gällande urvalet är att majoriteten av 

respondenterna är kvinnor. Detta var inget medvetet val från vår sida, utan vi hade från början 

en önskan om en jämn könsfördelning. Vi är självklart medvetna om att det kan betraktas som 

en begränsning att majoriteten av respondenterna är kvinnor och att resultatet därför kunde ha 

sett annorlunda ut om fler män deltagit. 

Slutligen skulle vi även vilja lyfta fram dilemmat gällande att vara två intervjuare under en 

och samma intervju. Trots att vi, som ovan nämnts, delat upp ansvaret gällande vem som gör 

vad under intervjun kan vi ändå tänka oss att bådas närvaro möjligen påverkat respondenterna 

och deras svar. Vi är medvetna om att det möjligen kan vara så att respondenterna upplevt 

någon form av underläge gentemot oss då vi varit två, vilket i sin tur kan ha påverkat deras 

utsagor och på så sätt även studiens resultat. 
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5. Resultat och analys 

I följande kapitel kommer resultatet från studien att presenteras och analyseras. Resultat och 

analys presenteras gemensamt i ett kombinerat kapitel då det blir mer lättöverskådligt samt 

ger en ökad läsbarhet för läsaren. Empirin kommer att presenteras utifrån tre olika teman i 

form av citat och sammanfattande texter. Dessa teman är: Synen på handlingsfrihet i det 

dagliga arbetet, Synen på kontroll respektive stöd i det sociala arbetet samt Förhållningssätt 

i relation till klienten. För att lättare förstå och tolka empirin kommer Lipskys (1980) samt 

Johanssons (2007) teoretiska utgångspunkter att användas som teoretiska verktyg. Parallellt 

med detta kommer även Svenssons (2001) teoretiska resonemang om socialarbetarens 

positioner att användas för att få en mer finmaskig analys av resultatet.  

 

5.1 Synen på handlingsfrihet i det dagliga arbetet 

Samtliga respondenter är överrens om att de i grund och botten har stor frihet att styra och 

utföra sina arbetsuppgifter i det dagliga arbetet. Detta förklaras bland annat utifrån den 

flexibilitet och självständighet som organisationen givit dem. Respondenterna menar att de i 

hög grad har möjlighet att själv planera och lägga upp sin arbetsdag som de vill. Respondent 1 

belyser detta på följande sätt: 

 

”[...]jag har ju möjlighet att lägga upp mitt arbete ganska mycket 

självständigt; när jag träffar klienter, när jag har besök och när jag ska göra 

andra saker, när jag jobbar med beräkningar och dokumentation och så 

vidare[...]det kan jag styra ganska mycket själv. Till större delen skulle jag 

säga.” 

 

Ovanstående utsaga kan ses som en bekräftelse på Lipskys (1980) resonemang gällande 

gräsrotsbyråkratens handlingsfrihet. Lipsky menar nämligen att gräsrotsbyråkraten, i sitt 

dagliga arbete, har stor handlingsfrihet dvs. frihet att själv styra och utföra det dagliga arbetet.  

  

Samtliga respondenter utrycker även att socialtjänstlagen bidrar till ökad frihet samt ökade 

möjligheter i det dagliga arbetet. Detta då socialtjänstlagen är en ramlag, vilken ger dem 

utrymme för tolkning. Flertalet av respondenterna poängterar att tolkningsfriheten är 

nödvändig då de ska göra individuella bedömningar och fatta individuella beslut. Respondent 

2 säger följande: 
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”Man ska inte bara titta fyrkantigt på lagen i och med att det är en individuell 

prövning. Det är utifrån din egen förmåga. Jag kan inte bara sitta och fatta 

beslut och ha bara handlingar framför mig om jag inte ser dig som människa. 

Det går inte. Det är mycket individuell prövning.” 

 

Respondent 2 menar att man som socialsekreterare inte bara kan sitta och fatta beslut utifrån 

vad lagen säger, utan det är också viktigt att se hela människan och dess situation samt vara 

lyhörd inför vad denne har att berätta, detta då människan i sig är väldigt komplex och varje 

situation är unik i sig. Respondent 2 menar att denna individuella prövning krävs för att 

klientens behov ska kunna tillgodoses på rätt sätt. Detta minskar, enligt respondent 2, risken 

för ett byråkratiskt och systematiskt förhållningssätt. Detta resonemang kan styrkas utifrån 

Johanssons (2007) tankegångar gällande gräsrotsbyråkratens arbete. Han menar nämligen att 

gräsrotsbyråkratens arbete oftast kännetecknas av att tillämpa lagen utifrån den specifika 

situationen. Detta krävs för att gräsrotsbyråkraten ska kunna utföra sitt arbete och tillgodose 

klientens behov. Gräsrotsbyråkraten arbetar ofta i komplicerade, komplexa och oförutsägbara 

situationer, vilka är svåra att förenkla till formella och generella regler. Respondent 2:s utsaga 

kan med andra ord ses som en aspekt av det som Johansson kallar arbetets mänskliga 

dimension. 

 

Flertalet av respondenterna anser också att den höga delegationen som organisationen givit 

dem lämnar dem ökad frihet i det dagliga arbetet. Respondent 3 belyser detta i följande citat: 

 

”Ja, alltså jag uppfattar det som att handlingsutrymmet är ganska stort med 

tanke på att vi arbetar med en ramlag och att... speciellt i den här kommunen 

så har man hög delegation att fatta egna beslut.” 

 

Trots att samtliga respondenter uttrycker att de har stor handlingsfrihet i sitt dagliga arbete så 

betonar de samtidigt att de kan känna sig begränsade i arbetet. Samtidigt som respondenterna 

betonar vikten av att arbeta utifrån en ramlag är flertalet av dem också överrens om att 

ramlagen i vissa situationen kan vara problematisk. Dessa respondenter menar att ramlagen i 

vissa situationer inte ger dem tillräckliga ramar och riktlinjer att stödja sig mot vid 

beslutsfattandet, utan de önskar att det fanns lite mer styrning och tydlighet i lagen. Värt att 

nämna i detta sammanhang är också att majoriteten av respondenterna inte har några riktlinjer 
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att arbeta utifrån då verksamheten tagit bort dessa sedan en tid tillbaka. Respondent 1 för 

följande resonemang gällande en mer tydlig lagstiftning:  

 

”[...]ibland så skulle man kanske önska den mer styrd. Att; ’Det här och det 

här får man pengar till’ och ’det här och det här får man inte’ och ’så och så 

mycket får man till detta’ och liksom så va.” 

 

De respondenter som önskar en mer styrd och tydlig lag förklarar detta utifrån att det skulle 

bli lättare att hänvisa till lagen vid avslagsbeslut och på så sätt också lättare att motivera sina 

beslut. Dessa respondenter menar att det i vissa beslut skulle vara skönt att slippa hänvisa till 

sin egen bedömning av situationen och istället bara hänvisa till vad lagen säger. Respondent 4 

förklarar detta enligt följande:  

 

”[...]sen kan det vara väldigt skönt att ha något att skylla på när det väl blir en 

infekterad konflikt, så det skulle vara väldigt skönt att ha tydligare regler[...]”  

 

Respondent 8 anser också att det vore skönt att ha en tydligare lag att luta sig mot när det väl 

ska fattas avslagsbeslut och menar att den vaga och otydliga lagen ger en avsaknad av något 

att gömma sig bakom när det uppstår en motsättning mellan klient och socialsekreterare. 

Respondent 8 säger: 

 

”Alltså, ju mer utrymme man själv har att bedöma... ju mer tolkningsutrymme 

det finns, ju mer personligt ansvarig blir man ju på något vis också för 

avslagsbesluten. För det går ju inte riktigt att gömma sig bakom att; ’Jaja, du 

har inte rätt till det enligt lagen’[...]vi fattar ju avslagsbeslut enligt lagen, men 

det blir ju det här; ’ Jaja, jag vet att det står så, men min granne fick och jag 

vet att du kan om du vill.” 

 

Respondent 4 och respondent 8 framställer sin önskan om en mer tydig och styrd lag genom 

att hänvisa till en avsaknad av att ha något att stötta sig mot när det väl uppstår en konflikt 

mellan socialsekreterare och klient vid avslagsbeslut. Lipsky (1980) menar att 

gräsrotsbyråkraten ofta strävar efter att få förståelse och sympati för sina beslut och 

bedömningar genom att lägga över sitt ansvar på t.ex. juridiken eller organisationen. Utifrån 

Lipskys sätt att se på det kan det tolkas som att respondent 4 och respondent 8 önskar en 
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tydligare lag för att slippa ta personligt ansvar för sina beslut och bedömningar och på så sätt 

också rättfärdiga sig själv och sina beslut.  

 

Andra begränsningar som lyfts fram av respondenterna är bland annat bristande resurser 

gällande tid och ekonomi, hög arbetsbelastning, politiska direktiv, samarbetssvårigheter med 

andra myndigheter osv. Flertalet av respondenterna menar att det framförallt är de bristande 

resurserna i kombination med den höga arbetsbelastningen som till största delen begränsar 

deras handlingsfrihet i det dagliga arbetet. Respondent 4 illustrerar detta genom att säga:  

 

”[...]det är ju svårt med tiden. Vi har fått jättelånga ärenden och fler kommer 

det[...]så det vi är oroliga för nu är att det ska bli löpande band, att det bara 

är pengarna man ser. Man ser inte individen. Dom får inte den introduktionen, 

hjälpen och stödet som dom behöver[...]så tid blir det mindre av, utan det blir 

mer löpande band[...]” 

 

Respondent 4 problematiserar begränsningarna gällande tid, ekonomi och hög 

arbetsbelastning i det dagliga arbetet genom att belysa oron för att klienterna ska behandlas på 

löpande band och inte som enskilda och unika individer. Respondent 4 menar att man som 

socialsekreterare förväntas handlägga ett visst antal ärenden under en begränsad tid, vilket 

medför att man hela tiden måste prioritera i sitt arbete. Detta kan ses som en aspekt av 

Lipskys (1980) resonemang gällande gräsrotsbyråkratins masshantering av människor. Lipsky 

menar nämligen att gräsrotsbyråkratens arbete handlar om att forma individer till klienter för 

att på så sätt lättare kunna hantera och kontrollera dessa på ett effektivt sätt. 

 

Majoriteten av respondenterna betonar också att de politiska direktiven styr deras dagliga 

arbete till viss del. Trots detta menar de att de ändå har stor handlingsfrihet i det dagliga 

arbetet. Respondent 1 och respondent 8 understryker dock extra, på frågan om vilka 

begränsningar respektive möjligheter man kan se gällande handlingsfriheten i det dagliga 

arbetet, att de politiska direktiven är det som styr deras arbete till största delen.  Respondent 8 

belyser detta genom att säga:  

 

 ”Ja, begränsningar är ju om man blir tillsagd att; ’Såhär ska det vara, punkt 

slut’. Såna saker som bestäms av politiker, som; ’ Såhär är det, såhär ska det 

vara, så är det bara’[...]” 
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Utifrån ovanstående utsaga ter det sig som att respondent 8 snarare har ett uppifrån-och-ner-

perspektiv på den verksamhet och organisation som denne arbetar i, än ett nedifrån-och-upp-

perspektiv som Lipsky (1980) talar om. Respondent 8 menar nämligen att den verksamhet 

som denne arbetar i bygger på att man följer de direktiv som ges uppifrån och utför det som 

man förväntas verkställa.  

 

Respondent 2, respondent 5 och respondent 6 betonar särskilt att begränsningarna i det 

dagliga arbetet uppstår i kontakten med andra myndigheter. De menar att det ofta är svårt att 

samarbeta med andra myndigheter då man ofta har olika målsättningar och prioriteringar 

gällande klienten. Respondenterna menar att deras arbete ”bromsas upp” av andra 

myndigheter, vilket gör det svårt att arbeta vidare i ärendet. Respondent 2 ger ett målande 

exempel på detta genom att säga: 

 

”[...]om man är ensam i kedjan, om de andra inte vill koppla på och vara med 

på tåget, då är det ingenting... varken klient eller jag kan göra någonting om 

man inte lyckas få med andra som är viktiga i ärendet[...]jag kan sitta med 

klienten i tre år. Jag kan inte åstadkomma någonting[...]” 

 

Precis som Lipsky (1980) belyser, kan man ur respondenternas ovanstående utsagor skönja att 

det finns begränsningar i det dagliga arbetet trots den stora handlingsfrihet som ges. 

 

5.2 Synen på kontroll respektive stöd i det sociala arbetet 

Samtliga respondenter framhåller att socialsekreterarens uppdrag i mötet med klienter som 

söker ekonomiskt bistånd tills största delen handlar om att kartlägga, utreda och fatta beslut 

gällande om en klient har rätt till ekonomiskt bistånd eller inte. På samma gång menar 

respondenterna att deras uppdrag även handlar om att se individen som människa och att 

vägleda, informera samt stötta denne för att finna framtida lösningar och möjligheter. Detta 

åskådliggörs genom respondent 7:s yttrande: 

 

[...]man sitter ju och tar sina beslut, men sen dom resterande tre veckorna på 

månaden så har man mer kontakt med andra myndigheter för att komma på 

lösningar för klienten för att få dom till självförsörjning, så att i grund och 
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botten är det ju att fatta beslut, men den största biten känns som att man är 

som spindeln i nätet och har kontakt med andra myndigheter och klienten.” 

 

På frågan om hur man skulle vilja beskriva förhållandet mellan den myndighetsutövande 

rollen och den mer psykosocialt stödjande rollen diskuterar majoriteten av respondenterna att 

det ofta handlar om en balansgång. Respondenterna menar att det i arbetet med klienten ofta 

krävs att man både kontrollerar och stöttar på en och samma gång, vilket förklaras utifrån 

olika tankesätt. Respondent 2 förklarar att det inte fungerar att bara kontrollera och fatta 

beslut över klienten om denne inte själv är motiverad till förändring, utan att för nå förändring 

krävs det att man som socialsekreterare också är lyhörd inför vad klienten har att berätta och 

att man stöttar och motiverar klienten till att ta första steget eller till att komma vidare i 

förändringsarbetet. Respondent 2 säger: 

 

”Det gäller att hitta balans. Jag är inte behandlare. Jag kan inte vara 

psykolog. Du kan inte sitta och prata av eller ta... att jag tar på mig den 

behandlande rollen, men samtidigt kan jag inte enbart vara 

myndighetsutövare. Det går inte om jag inte är lyhörd. Så det gäller att hitta 

balansen, att vara den ena och den andra[...]” 

 

Respondent 2 uttrycker även: 

 

”[...]klart att jag kan jobba motiverande, att jag kan kartlägga tillsammans 

med klienten, att jag kan hjälpa klienten att... kanske stimulera klienten till att 

gå med på detta, att ta första steget, få kontakt med psykiatrin, men 99 % av 

alla insatser är frivilliga och folk måste söka sig dit själv[...]” 

 

Respondent 7 menar istället att denna balansgång mellan kontroll och stöd krävs för att 

klienten och dess situation ofta är väldigt komplex. Respondent 7 menar att det ofta ligger en 

mångfasetterad problematik till grund för att man inte kan försörja sig. Anledningen till de 

ekonomiska problemen grundar sig ofta i andra sociala problem i klientens liv, menar 

respondent 7. Detta illustreras i följande citat:  

 

”I grund och botten så jobbar ju jag med att fatta beslut; Har personen rätt till 

ekonomiskt bistånd eller inte. Men sen blir det ju att man jobbar lite mer med 
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det sociala också eftersom att dom som kommer hit oftast har mer problematik. 

Dom har ju inte bara problem med sin ekonomi, utan oftast ligger det ju 

någonting mer i botten.” 

 

Trots denna balansgång mellan kontroll och stöd framhäver respondent 1 och respondent 6 att 

det i vissa ärenden ändå krävs att man intar en mer myndighetsutövande roll, medan det i 

andra ärenden räcker att man endast intar en mer stödjande roll dvs. den myndighetsutövande 

rollen dominerar mer i vissa ärenden, medan den mer stödjande rollen framträder mer i andra 

ärenden. Detta förklaras utifrån att ingen klient är den andra lik, alla klienter har olika 

inställning till den förändring som ska ske samt en individuell problematik. Respondent 6 

betonar detta i nedanstående citat: 

 

”[...]i vissa ärenden krävs det att man är väldigt fyrkantig och att man tar den 

där myndighetsrollen, medans man i... jag har andra ärenden där man knappt 

aldrig går in i den rollen eller pratar lagrum och så där, utan där handlar det 

mest om att kanske stödja människan[...]” 

 

Som ovanstående utsagor visar på är majoriteten av respondenterna överrens om att det i 

arbetet med klienten är svårt att skilja på kontroll och stöd. Flertalet av respondenterna är 

överrens om att det i mötet med klienten krävs att man mer eller mindre både stöttar och 

kontrollerar på en och samma gång. Utifrån Lipskys (1980) tankebanor gällande 

gräsrotsbyråkratens uppdrag tycks det som att det mellan socialsekreterarna och deras klienter 

finns ett inbyggt dilemma, då respondenterna å ena sidan poängterar att de ska stötta och 

hjälpa klienten till en bättre livssituation samtidigt som de i de allra flesta ärenden också är 

tvungna att kontrollera klienten och dess livssituation. Ovanstående utsagor kan också ses 

som en aspekt av det som Prottas (1979) enligt Johansson (2007) benämner en 

”gränsöverbryggande” roll, vilket innebär att man som socialsekreterare dels ska tillhanda 

hålla service och dels ska kontrollera att klienten är berättigad denna service.   

 

5.3 Förhållningssätt i relation till klienten 

Trots att respondenterna framhåller att förhållandet mellan stöd och kontroll handlar om en 

balansgång tycks det ändå vara så att man som socialsekreterare antingen förhåller sig mer 

kontrollerande eller mer stödjande i mötet med klienten. Detta visar sig framförallt då 
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respondenterna talar om i vilken grad de är beredda att agera i ett specifikt ärende samt i 

vilken utsträckning de är benägna att se klienten som en enskild individ. Följande utsagor 

kommer att analyseras utifrån Svenssons (2001) matris gällande socialarbetarens positioner 

som presenterades i kapitel tre. 

 

Majoriteten av respondenterna betonar att det i mötet med klienten är viktigt att se denne som 

en enskild individ med potential till förändring. Dessa respondenter betonar på samma gång 

att huvudansvaret för att nå förändring i första hand ligger hos klienten själv. De menar att det 

är klienten själv som måste vara aktiv och ta ansvar för sin väg mot självförsörjning. 

Socialsekreterarens uppgift handlar istället om att stötta, vägleda och motivera till denna 

förändring. Respondent 2 poängterar detta genom att säga: 

 

”Det är ingen som knackar på din dörr, man söker själv[...]det kan man 

påverka jättemycket, att jobba för att kunna motivera, att klienten i fråga blir 

medveten om sina egna behov och kan söka sig själv[...]men jag kan aldrig ta 

på mig ansvaret och vill definitivt inte... det är inte mitt uppdrag att jag leker 

och blir någon psykolog eller blir någon behandlare eller... Nej, definitivt inte! 

Då är man på farlig mark. Man ska jobba motiverande, man ska förklara[...]” 

 

Även respondent 1 betonar att ansvaret för att nå förändring ligger hos klienten själv, men att 

man som socialsekreterare självklart kan erbjuda ett visst stöd och en viss hjälp med somliga 

saker. Respondent 1 menar att det är viktigt att klienten ges tillbaka ansvaret över sitt eget liv 

dvs. lär sig att fatta egna beslut och lär sig bestämma hur framtiden ska se ut med de 

konsekvenser det får. Följande citat belyser detta: 

 

”[...]alltså man kan inte bara ha makt över sitt eget liv, utan med det följer 

också att man tar ansvar för det, och det är lite så jag tänker. Ansvaret ligger 

inte hos mig utan det ligger egentligen hos klienten, sen kan jag hjälpa till med 

saker; jag kan hjälpa personen mot sysselsättning, mot studier eller alltså... 

vad behöver den här personen för stöd? Psykosocialt inte minst; man har det 

jobbigt med barnen hemma, man har krämpor och sjukdomar, skador som 

behöver fixas först och såna saker[...]jag ser mig mer som ett redskap; att jag 

kan erbjuda viss hjälp med vissa saker sen är det upp till klienten eller 

personen i fråga att ta emot den eller inte[...]”  
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Det som respondent 1 och respondent 2 diskuterar kan ses som en bekräftelse på det som 

Svensson (2001) benämner den stödjande positionen. Respondenterna är tydliga med vilka 

arbetsuppgifter som är socialsekreterarens respektive klientens. De betonar vikten av att som 

socialsekreterare inte bli indragen i symbios med klienten, utan istället medvetet ta ett steg 

tillbaka och ge klienten utrymme att själv ta ansvar för sin livssituation. Samtidigt är de 

tydliga med att det är viktigt att jobba motiverande och stödjande för att få klienten medveten 

om sina möjligheter till förändring. De två respondenterna ser samtalet som en viktig del i 

mötet med klienten och menar att det är viktigt att vara öppen och mottaglig för vad klienten 

har att berätta för att på så sätt tillsammans finna gemensamma lösningar. Utifrån 

respondenternas ovanstående utsagor tycks det som att synen på relationen mellan 

socialsekreterare och klient är relativt jämlik och att det handlar om ett samarbete. 

Socialsekreteraren besitter viss kunskap som klienten saknar. Socialsekreterarens uppgift är 

därför att dela med sig av denna kunskap genom att vägleda, stötta och motivera för att på så 

sätt lösa situationen till det bästa. Vad klienten gör med denna kunskap är sedan upp till 

denne.  

 

Trots att majoriteten av respondenterna uttrycker att det är viktigt att stötta och motivera 

klienten till förändring finns det även de som uttrycker ett mer kontrollerande förhållningssätt 

i relation till klienten. Respondent 4 kan ses som ett tydligt exempel på detta. Respondent 4 

anser sig nämligen ha stor makt att kunna styra över någon annans liv. Respondent 4 menar 

att det alltid förekommer ett maktspel mellan socialsekreterare och klient där 

socialsekreteraren alltid har övertaget. Respondent 4 uttrycker detta på följande sätt: 

 

”Asså, jag har ju makten att styra vad dom ska göra om dagarna, om dom får 

pengar till hyran och överlevnad överhuvudtaget. Jag har makten att styra om 

dom ska få pengar till sina barn, asså om dom ska få åka någonstans, om dom 

ska få flytta i boende, asså jag har ju makten över hela individens leverne[...]”  

 

Respondent 4 betonar även vikten av att klienten följer sina skyldigheter för att få tillgång till 

sina rättigheter:  

 

”[...]för dom kommer ju på besöket och dom vet ju att gör dom fel så drar jag 

pengarna och då får dom problem[...]” 
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Utifrån Svenssons (2001) perspektiv kan respondent 4 skönjas som en typisk kontrollör. 

Respondent 4 tycks utifrån ovanstående utsaga ha en hierarkisk syn på relationen mellan 

socialsekreterare och klient, detta då stödet till klienten anses ligga i kontrollen. Respondent 4 

tycks också anse att relationen mellan socialsekreterare och klient bygger på någon form av 

byteshandel där klienten förväntas göra vissa förpliktelser för att få tillgång till vissa 

förmåner. Regelverk och riktlinjer är med andra ord av stor vikt i arbetet med klienten. 

Utifrån ovanstående citat kan också tydas att respondent 4:s arbete verkar handla om att 

normalisera klienten, detta då respondent 4 uttryckligen menar sig besitta makten över 

klientens liv. Genom att ha befogenhet att bestämma över klientens nuvarande situation och 

hur framtiden ska te sig tycks respondent 4 också ha makt att forma klienten till att komma 

rätt i samhället och på så sätt också passa in i mängden.  
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6. Avslutande diskussion 

I följande kapitel presenteras och diskuteras de viktigaste resultaten som framkommit utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. I samband med denna diskussion görs även korta 

jämförelser med den tidigare forskning som redogjorts för i början av studien. Avslutningsvis 

presenteras också förslag till vidare forskning inom området. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Det övergripande syftet med denna studie har varit att undersöka hur socialsekreterare som 

handlägger ekonomiskt bistånd upplever handlingsfriheten i det dagliga arbetet. För att 

undersöka detta har kvalitativ metod använts i form av semistrukturerade intervjuer som även 

kompletterats med användandet av två vinjettfall med tillhörande frågor. Åtta 

socialsekreterare verksamma inom socialtjänstens försörjningsstödsverksamhet har 

intervjuats. Den insamlade empirin har sedan analyserats utifrån Johanssons (2007) och 

Lipskys (1980) teorier om gräsrotsbyråkraten. Även Svenssons (2001) teori gällande 

socialarbetarens positioner har använts för att analysera studiens empiri. Resultatet visar att 

samtliga socialsekreterare är överrens om att de i grund och botten anser sig ha stor 

handlingsfrihet i det dagliga arbetet trots vissa begränsningar. Evans och Harris (2004) visar 

dock i sin artikel på att detta påstående ifrågasätts av vissa kritiker. Dessa kritiker anser att 

socialt arbete förvandlats från en självreglerande yrkesverksamhet till en mer hierarkiskt 

utformad verksamhet där ledningen fått en betydligt starkare maktposition över de 

professionella. Mot bakgrund av Evans och Harris artikel kan det finnas anledning att 

ifrågasätta om respondenterna i vår studie har så stor handlingsfrihet i det dagliga arbetet som 

de påstår, eller är det kanske så att den verksamhet som socialsekreterarna arbetar inom sakta 

men säkert formar socialsekreterarna till att acceptera och inte ifrågasätta ledningens 

hierarkiska position, och att de därför anser sig ha stor handlingsfrihet i det dagliga arbetet? 

Är det kanske så att begränsningarna ses som så självklara att man inte ser dem? Är det 

kanske så att socialsekreterarna är så inkörda i verksamhetens arbete att de inte ser 

begränsningarna som hinder i sig, utan istället som en självklar del av arbetet? Man skulle 

också kunna tänka sig att socialsekreterarna framställer handlingsfriheten som stor eftersom 

de inte vill kritisera den verksamhet som de arbetar inom. Att kritisera verksamheten kan 

nämligen innebära att man även kritiserar den egna yrkesrollen och på så sätt också det arbete 

man utför i verksamhetens regi.  
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Som ovan nämnts visar studiens resultat på att socialsekreterarna i viss mån kan känna sig 

begränsade i sitt arbete trots den stora handlingsfrihet som ges. Samtidigt som majoriteten av 

respondenterna är överrens om att ramlagstiftningen ger dem stor frihet i det dagliga arbetet, 

är flertalet av dem också överrens om att den ramstyrda lagstiftningen kan ses som en 

begränsning eftersom den inte alltid ger dem tillräckliga ramar och riktlinjer att stödja sig mot 

vid beslutsfattandet. Respondenterna menar nämligen att det framförallt vid avslagsbeslut 

skulle vara skönt att slippa hänvisa till sin egen bedömning och istället bara hänvisa till vad 

lagen säger. Det tycks, precis som Byberg (2002) konstaterar i sin studie, att respondenterna 

önskar en ökad styrning och kontroll i sitt arbete för att känna sig tryggare och säkrare i sitt 

arbete. Utifrån Bybergs konstaterande ställer vi oss därför frågan om respondenternas önskan 

om en tydligare lagstiftning kan bero på en professionell osäkerhet? Kan det vara så att 

respondenterna i vår studie har en misstro till den egna professionella kompetensen och därför 

önskar en tydligare lagstiftning? Vi tror att detta kan vara en förklaring. Vi tror också, precis 

som Lipsky (1980) menar, att en annan förklaring kan vara att man som socialsekreterare 

önskar en tydligare lagstiftning för att slippa ta personligt ansvar för sina beslut och 

bedömningar. Genom en tydligare lagstiftning tror vi nämligen att det som socialsekreterare 

blir lättare att rättfärdiga sig själv och sina beslut. En annan viktig aspekt att lyfta i detta 

sammanhang är också att majoriteten av respondenterna i denna studie arbetar inom en 

verksamhet där det inte finns några generella riktlinjer att arbeta utifrån. Detta kan också ses 

som en förklaring till att respondenterna efterfrågar en tydligare lag. Hade det funnits tydliga 

riktlinjer inom verksamheten hade kanske respondenterna inte önskat en tydligare lagstiftning 

i samma utsträckning.  

 

Studiens resultat visar vidare på att förhållandet mellan stöd och kontroll i det dagliga arbetet 

beskrivs som en balansgång. Respondenterna menar att det i mötet med klienten är svårt att 

skilja stöd och kontroll från varandra då båda krävs för att kunna nå en förändring på ett 

rättssäkert sätt. Denna av respondenterna beskrivna balansgång tycks även vara något som 

tidigare forskning visat på. Svensson (2001) menar i sin studie på att det inom socialt arbete 

råder en form av vårdande makt, vilken består både av kontroll och av stöd. Utifrån detta 

konstaterar Svensson att stöd och kontroll inte går att separeras från varandra i det sociala 

arbetet, utan förekommer samtidigt och är möjligt i varje handling. Även Kullbergs (1994) 

studie visar på att socialsekreterare som arbetar inom försörjningsstödsverksamheten befinner 

sig i ett spänningsfält mellan kontroll och stöd, då de både ska följa de lagar, regler och 

föreskrifter vilka de lyder under, men också möta varje klient utifrån dess individuella behov 
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och förhållanden. Järvinen och Mik-Meyer (2003) menar också att det inom det sociala 

arbetet finns en paradox, vilken handlar om det sociala arbetets dubbelfunktion. Denna 

dubbelfunktion innebär att man som socialarbetare ofta arbetar utifrån två målsättningar; som 

socialarbetare ska man både diagnosticera och kontrollera klienten samtidigt som man ska 

stötta och hjälpa denne till en bättre livssituation. Vi menar att denna balansgång som 

beskrivs av respondenterna, men också i den tidigare forskningen inte nödvändigtvis behöver 

ifrågasättas, då den kan ses som en ofrånkomlig del av det sociala arbetet. Vi menar nämligen 

att det förutsätts att man i det sociala arbetet arbetar både kontrollerande och stödjande. Vi 

hävdar att den kontroll som uppstår utifrån lagstiftningen behövs för att kunna göra en så 

rättssäker bedömning som möjligt av om klienten är i behov av stöd. Den stödjande delen av 

arbetet menar vi istället behövs för att kunna nå en förändring hos klienten. Vi menar 

nämligen att det är svårt att nå en förändring genom enbart kontroll, då klienten behöver 

stöttning och motivering för att nå en bättre livssituation. Detta resonemang kan självklart 

problematiseras ytterligare då man kan ställa sig frågan om denna balansgång alltid måste ses 

som välbalanserad, eller är det kanske så att man också kan se denna balansgång som en 

ständig, men svårfrånkomlig, motsättning mellan stöd och kontroll?  

 

Trots att majoriteten av respondenterna framhåller förhållandet mellan stöd och kontroll som 

en balansgång visar studiens resultat samtidigt på att man som socialsekreterare antingen intar 

en mer kontrollerande eller mer stödjande roll i mötet med klienten. Även detta visar sig i 

Billquists (1999) studie där hon konstaterar att det inom verksamheten för ekonomiskt bistånd 

ofta är det administrativa, byråkratiska och kontrollerande förhållningssättet som dominerar. 

Till skillnad från Billquists slutsats visar vår studie istället på motsatsen. Vårt reslutat visar 

nämligen på att det istället är det stödjande förhållningssättet som dominerar bland 

respondenterna. Vi menar att detta reslutat kan ses som positivt, men ifrågasätter dock den 

stödjande positionen, då respondenterna framställer relationen mellan sig själva och klienten 

som relativt jämlik och menar att det handlar om ett samarbete. Vi ställer oss frågan; Är 

verkligen relationen mellan socialsekreteraren och klienten så jämlik som respondenterna 

framställer den? Vi anser inte det då klienten, enligt oss, aldrig vänder sig till socialtjänstens 

försörjningsstödsverksamhet av i grund och botten fri vilja. Eftersom socialtjänstens 

försörjningsstödsverksamhet bör ses som den sista utvägen till försörjning menar vi att man 

som klient aldrig befinner sig där på frivillig basis. Vi menar också att klienten alltid befinner 

sig i någon form av beroendeställning gentemot socialsekreteraren, då denne förfogar över de 
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resurser som klienten efterfrågar och slutligen är den som beslutar om klienten är berättigad 

dessa resurser eller inte.  

 

Som studiens resultat visar på framträder enbart ett stödjande och ett kontrollerande 

förhållningssätt bland respondenterna. Som vi tidigare visat på menar Svensson (2001) att det 

finns ytterligare två positioner som socialarbetaren kan inta i mötet med klienten, vilka är 

behandlaren respektive den trötte. En förklaring till att vi inte kunnat utläsa dessa båda 

positioner i vår studie kan, enligt oss, handla om att behandlaren kan ses som den absolut 

mest ”önskvärda” inom socialt arbete. Behandlaren är nämligen i hög utsträckning både 

beredd att intervenera i det specifika fallet och också benägen att se klienten som en enskild 

individ med potential till förändring. Vi menar att detta förhållningssätt kan vara svårt att leva 

upp till då de begränsningar som arbetet visat sig medföra kan göra det svårt för 

socialsekreteraren att framförallt nå en hög interventionsgrad. En annan förklaring kan också 

vara att verksamheten gällande försörjningsstöd många gånger inte framställs som 

behandlande. Majoriteten av respondenterna menar nämligen att de kan ses som ”spindeln i 

nätet”, vilket kan tolkas som att de menar att deras uppdrag inte handlar om att behandla, utan 

snarare om att vägleda klienten till framtida lösningar genom de myndighetskontakter som 

står till förfogande. Den trötte kan, enligt oss, däremot ses som den mest ”oönskade” inom 

socialt arbete då denne varken har ambition att agera i det specifika fallet och inte heller har 

någon stark tro på förändring hos klienten. Att denna position inte kunnat utläsas i studiens 

material tror vi kan ha flera förklaringar. Kanske är det så att de respondenter som medverkat 

i vår studie anser sig ha en tämligen god arbetssituation inom en bra organisation och därför 

inte behöver ha denna ”trötta” inställning till det sociala arbetet, eller är det så att ingen har 

velat ”skylta” med denna inställning? Frågan kvarstår. 

 

Sammanfattningsvis tycks det, utifrån studiens resultat, som att handlingsfrihet är något som 

alla respondenter ges i större eller mindre mån i det dagliga arbetet. Hur man sedan väljer att 

hantera den frihet som ges tycks vara upp till den enskilde socialsekreteraren, vilket också 

verkar forma relationen till klienten.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Trots att forskningen gällande socialsekreterarens handlingsfrihet är relativt omfattande menar 

vi ändå att det fortfarande finns många intressanta aspekter att lyfta fram. Vi menar att det 
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vore intressant att inte enbart undersöka handlingsfriheten inom en och samma avdelning, 

utan kanske också undersöka om handlingsfriheten kan skilja sig mellan olika avdelningar 

inom socialtjänsten. Det vore även intressant att jämföra om handlingsfriheten kan ha ett 

samband med den politik som förs i olika kommuner.  
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Informationsbrev    BILAGA 1 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser vår sjätte termin på socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet 

i Växjö. För närvarande ska vi skriva ett självständigt examensarbete om 15 hp. Vi söker 

därför efter yrkesverksamma socialarbetare inom enheten för ekonomiskt bistånd som kan 

tänka sig att medverka i vår undersökning i form av en intervju. 

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur socialarbetare uppfattar den egna yrkesrollen i 

mötet med klienter som ansöker om försörjningsstöd. Vi är intresserade av vilka faktorer som 

kan tänkas påverka socialarbetarens handlingsfrihet i det dagliga arbetet. Vi är även nyfikna 

på vilka tankar socialarbetaren har kring etiska dilemman och hur dessa hanteras.  

 

Vi beräknar att intervjun kommer att ta 45-60 minuter och vi kräver inga förberedelser från er 

sida, utan vårt mål är att ge en bild av hur socialarbetaren uppfattar den egna yrkesrollen. 

Intervjuerna kommer att spelas in med en bandspelare. 

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta intervjun när som helst utan motivering. 

Materialet från intervjuerna kommer att avidentifieras och samtliga personer kommer att 

hanteras anonymt. Det innebär att allt som kan härledas till en specifik person kommer att 

avkodas i den färdiga uppsatsen. Intervjuerna kommer endast att användas för detta 

forskningsändamål, och så fort uppsatsen är inlämnad och godkänd kommer allt insamlat 

material som använts att raderas. Ingen annan än vi och vår handledare kommer att ha tillgång 

till det insamlade datamaterialet. 

 

Om du är intresserad av att delta i vår undersökning ber vi dig att så snart som möjligt skicka 

ett mail till någon av oss. Ange gärna förslag på dag/tid som passar dig. Har du några frågor 

eller funderingar kring vår undersökning får du gärna kontakta oss eller vår handledare. 

Vår handledare är Anders Giertz, lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitet 

(anders.giertz@lnu.se). 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Karin Eriksson   Sofie Magnusson            

07**-** ** **   07**-** ** **  

*****09@student.lnu.se   *****09@student.lnu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Intervjuguide     BILAGA 2 

 
Hur gammal är du? 
 

Hur länge har du arbetat med socialt arbete? 

 

Hur länge har du varit yrkesverksam som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd? 

 

Vad fick dig att vilja arbeta med socialt arbete? 

 

Hur skulle du vilja beskriva socialsekreterarens uppdrag i mötet med klienter som söker 

ekonomiskt bistånd? 

 

Hur skulle du vilja beskriva dina möjligheter att som socialsekreterare hjälpa en klient att bli 

självförsörjande? 

 

Hur skulle du vilja beskriva dina möjligheter att självständigt styra ditt arbete? 

 

Vilka begränsningar respektive möjligheter kan du se gällande din handlingsfrihet i ditt 

dagliga arbete? 

 

Upplever du att det finns några motsättningar mellan klientens intressen och organisationens 

förutsättningar?  

 Om ja, kan du beskriva? 

 

Hur skulle du vilja beskriva förhållandet mellan socialsekreterarens myndighetsutövande roll 

och den mer psykosocialt stödjande rollen?  

 Upplever du en konflikt mellan dessa roller? 

 

Vilka tankar har du kring att arbeta utifrån en ramlag som SoL? 

 

Hur ser du på myndighetsutövning? 

 

Hur skulle du vilja beskriva begreppet makt i relation till dig som socialsekreterare? 

 

Hur förhåller du dig till den makt du besitter?  

 

Finns det något mer som du skulle vilja tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vinjetter och vinjettfrågor   BILAGA 3 

 

Vinjett 1 

En kvinna på 29 år kontaktar dig och säger att hon behöver hjälp med pengar. Hon berättar för 

dig att hon tidigare arbetat som programmerare, men att hon sa upp sig för några veckor sedan 

eftersom hon inte trivdes med jobbet. Den sista månaden har hon levt på sin sista lön och sina 

sista besparingar samtidigt som hon sökt några jobb på egen hand, men nu är pengarna slut 

och hon vet inte hur hon ska klara sig.  

Du söker efter kvinnas journal i datorn och får fram att hon har haft försörjningsstöd för ett 

och ett halvt år sedan. I journalen framgår också att hon då rökte cannabis och att hon vid ett 

par tillfällen varit inlagd på en psykiatrisk klinik.  

Du berättar för kvinnan att du måste få in en del uppgifter gällande bland annat inkomster och 

tillgångar samt att hon måste skriva in sig på Arbetsförmedlingen för att få hjälp med att söka 

jobb. Detta för att du som handläggare ska kunna göra en bedömning av om hon är berättigad 

ekonomiskt bistånd eller inte. Hon säger att hon inte behöver någon hjälp med att söka jobb, 

utan att hon klarar sig själv. Hon ger dig en lista på åtta jobb som hon sökt på egen hand den 

senaste månaden. Då hon inte är inskriven på Arbetsförmedlingen är hon inte berättigad A-

kassa. 

Tre dagar senare får du ett brev tillsammans med kvinnans ansökningshandlingar. I brevet 

skriver hon att hon inte givit dig hela bilden vid er förra kontakt. Hon berättar för dig att hon 

är fruktansvärt folkskygg och har svårt för att vistas i miljöer tillsammans med andra 

människor. Hon ber dig därför om att få slippa gå till Arbetsförmedlingen för att söka arbete. 

En vecka senare får du ett utlåtande från kvinnans psykoterapeut. I papperna skriver 

psykoterapeuten att kvinnan lider av social fobi och har svårt att vistas bland andra människor 

eftersom hon drabbas av stark ångest. I papperna står det även att problemen har pågått sedan 

hon var 17 år samt att kvinnan har besökt en läkare för att försöka bli sjukskriven, men att 

läkaren inte ansåg att hon var i behov av detta. Då läkaren inte ansåg att hon var i behov av att 

bli sjukskriven är hon inte heller berättigad sjukpenning.  

 

Vinjett 2 

Rezan 42 år kontaktar dig och berättar att han är i akut behov av hjälp. Rezan är en 

ensamstående man med två barn, båda under 15 år. Han ansöker om försörjningsstöd och du 



 

 

 

kan i hans journal se att han tidigare varit berättigad ekonomiskt bistånd från socialtjänsten 

eftersom han inte haft någon annan möjlighet till försörjning. 

Han berättar för dig att han läst svenska för invandrare (SFI) i ett år, men att han haft 

ströfrånvaro från skolan på grund av att både han själv och barnen ofta varit sjuka.  

I journalen står det att Rezan informerats av socialtjänsten om att hans frånvaro i skolan 

kommer att påverka familjens försörjningsstöd. Går han inte i skolan får han inget 

försörjningsstöd. 

Rezan berättar nu för dig att han inte haft möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd de 

senaste två månaderna då han varit utomlands. Detta på grund av att han har varit tvungen att 

resa hem till sitt hemland där hans mor varit svårt sjuk. Han förklarar att han lånat pengar till 

resan av en vän och att barnen följt med honom. Han har inte heller kunnat betala hyran de 

senaste två månaderna eftersom som han varit bortrest, vilket har lett till att han nu har en 

hyresskuld och riskerar att förlora sitt hyreskontrakt. Det är andra gången på två år som Rezan 

har en hyresskuld.  

På grund av att han varit borta från skolan i två månader har han också förlorat sin plats på 

SFI-utbildningen. Ska han få en ny plats måste han ställa sig i kö igen, vilket medför en lång 

väntan. Han kan få en ny studieplats först nästa termin, vilket innebär tre månaders väntan. 

 

Vinjettfrågor 

 

Hur reflekterar du kring situationen? 

 

Hur hanterar du situationen? 

 

Hur skulle din bedömning och ditt beslut se ut? 

 

 

 


