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Sammanfattning 

Syftet med studien är att genom att dela fyra socialsekreterares berättelser om deras arbete 

med försörjningsstöd på vuxenenheten vid Socialtjänsten nå en djupare förståelse för den 

kontext de verkar i och vilka generativa mekanismer som kan bidra till, respektive hämma, 

det sociala arbetets utveckling.  

Studien som gjordes 2009-10-12 — 2009-12-23 är kvalitativ till sin natur och påbörjades med 

observationer på plats, vid socialkontoret i Ludvika. Observationerna användes som underlag 

för semistrukturerade intervjuer med fyra av enhetens socialsekreterare. Intervjuguiden som 

användes innehöll åtta specifika interaktions- samverkans- eller relationsteman;  

Klientarbetet, arbetsgruppen, administrativ ledning, politisk ledning, tillsyn och överklagan, 

organisationsförändringar, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan. 

Uppsatsens resultat visar på att: Långtgående delegation av befogenheter och ansvar i 

kombination med; dels en starkt regel- och rutinstyrd handläggning; dels en ömsesidigt trygg, 

harmonisk och tillitsfull arbetsgrupp som fungerar självreglerande genom en repetitiv 

kollektiv förstärkning av önskade beteenden, kan utgöra en rimlig förklaring till att 

socialsekreterare - en i teorin potentiell maktfaktor – inte utövar ett större inflytande på 

socialtjänstens utformning och innehåll. 
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Abstract 

By sharing four Social Secretary stories about their work with allowance at the Swedish social 

services, the purpose of this study is to reach a deeper understanding of the context in which 

they are set, and about the generative mechanisms in that specific setting that can contribute 

to – or impede – the development of social work. 

The assessment part of this qualitative study was performed between October 12
th

 and 

December 23
rd

 2009. I started out by making observations, later on used as input for an 

interview guide containing eight themes on the topics of interaction, cooperation and relation:  

Client work, colleague relations, administrative leadership, political leadership, government 

control, organizational changes, Public Employment Services, Social Insurance. 

The conclusions show that a combining set of: Far-reaching delegation of powers and 

responsibilities in conjunction with, a strong rule-and routine-driven work, and a mutual safe, 

harmonious and confident group that works self-regulating through a collective repetitive 

reinforcement of desired behaviors, may provide a reasonable explanation to how come the 

social secretary - a theoretically potential power factor – do not exert a stronger influence on 

the social services structure and content 
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Förord 

Jag vill passa på att tacka ett flertal vänner som på olika sätt stöttat min utveckling under 

årens lopp fram till denna punkt i livet, då jag äntligen publicerar examensarbetet. 

Vad gäller mitt intresse för socialpsykologi och sociologi måste först nämnas Tommie 

Wettergren, nestorn inom socialt arbete som genom många långa samtal under tiden vi 

arbetade tillsammans på Rällsögårdens behandlingshem gav mig knuffen tillbaks in i 

studiernas underbara värld. 

Alla härliga kurskamrater jag trivits med under socionomprogrammet, särskilt gänget som 

tillsammans upplevde praktiken i Indien: Sara, Belinda, Marcus, Nilva, Jannet, Therese och 

Anette. Vänner för livet! 

Från mitt mellanspel som vikarierande socialsekreterare på Barn- och ungdomsenheten i 

Ludvika: Ni vet att ni alla är otroliga, men särskilt tack till Erland och Sara som gav mig 

chansen att prova mina vingar. Jörgen, jag kunde inte haft en bättre mentor och våra samtal 

om det sociala arbetets förutsättningar lever med mig dagligen. Monika, du är en härlig 

socialsekreterare och en underbar medmänniska. Biggis och Marjo, som alltid fått mig på bra 

humör på väg ut från eller in till kontoret. De unga klienter vars liv jag fick förmånen att dela 

under 18 intensiva månader, lycka till i framtiden och kom ihåg att varje dag innebär nya 

möjligheter. 

Examensarbetet har inneburit en av de roligaste perioderna i mitt liv. Min handledare Munir 

Dag har bidragit starkt till detta, genom sitt härligt engagerade och inspirerande bemötande. 

Ett hjärtligt tack till dig!  

Vuxenenheten vid socialtjänsten i Ludvika som ställt upp på ett mycket fint sätt och släppt in 

mig i sin vardag på kontoret, tack för en rolig och lärorik tid. Lycka till med er fortsatta 

verksamhet!  

Bo Eriksson på Arbetsförmedlingen i Lindesberg, utan din hjälp hade detta aldrig blivit 

möjligt. När allt var som mörkast hittade du lysknappen! 

Slutligen ett stort tack till min opponent Mikael Skillmark och till min examinator Bo 

Edvardsson, vars synpunkter under seminariet hjälpte mig att ytterligare höja kvalitén på 

uppsatsen. 

 

Mikael Kähäri
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Inledning 
Sverige befinner sig i skrivande stund, oktober 2009, i vad många kallar en djup social och 

ekonomisk kris som påverkar såväl individer som företag, kommuner och staten på olika plan. 

Läget var ett helt annat när aliansregeringen efter regeringsskiftet 2006 påbörjade ett 

reformarbete inom de arbetsmarknadspolitiska och det skattepolitiska områdena, med 

målsättning att fler människor skulle komma ut på arbetsmarknaden och färre skulle leva på 

bidrag. Arbetslinjen skulle förstärkas hette det och som nytillträdd arbetsmarknadsminister 

försvarade Sven Otto Littorin i press och media ett flertal förändringar (Rolfer, 2007).  

”Jag inser också att man får ta skit för förslag där man höjer premien, sänker ersättningsnivån, gör 

det svårare att ta sig in och ställer högre krav på individen”, säger Littorin i en intervju. (Rolfer, 

2007, sid. 99). 

Förändrade A-kasseregler var tillsammans med ett nyinrättat jobbskatteavdrag de bärande 

inslagen i regeringens arbetsmarknadspolitik som syftade till att; det skulle löna sig bättre att 

arbeta, det skulle bli billigare att anställa och matchningen mellan arbetssökande och lediga 

jobb skulle förbättras. Det rådde en stark högkonjunktur i Sverige och aliansregeringen 

utmålade den förra regeringens arbetsmarknadspolitik som ett misslyckande, då det i maj 

2007 fanns ca 85 000 lediga platser trots att det totala antalet arbetslösa var betydligt fler. 

Hela 20 % i arbetsför ålder stod utanför arbetsmarknaden eller arbetade mindre än vad de 

skulle vilja (Rolfer, 2007). Ett år senare vände konjunkturen hastigt nedåt och myndigheternas 

nya regelsystem, som utvecklats i syfte att dra nytta av en stark efterfrågan på 

arbetsmarknaden, skulle sättas på svåra prövningar för första gången (Akademikern, 2009). 

Socialtjänsten i de svenska kommunerna har i samband med den försvagade arbetsmarknaden 

och regelförändringarna vid Arbetsförmedling och Försäkringskassan upplevt en högre 

belastning (Akademikerförbundet 2008, 2009).  

Mitt intresse för arbetsmarknads- och välfärdsfrågor går långt tillbaks i tiden och jag har varit 

politiskt engagerad i Ljusnarsbergs kommun i snart tjugo år, med uppdrag bland annat i 

socialnämnd, kommunfullmäktige, kommunal budgetberedning och skattenämnd. Jag har 

också arbetat som socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten i Ludvika sedan 2008 och 

under denna relativt korta tid upplevt löpande budgetförändringar som flyttat resurser från 

”min” och andra enheter för att täcka försörjningsstödet. Jag har med andra ord en viss 

förförståelse för såväl socialtjänstens arbete, som för kommunalpolitiska 

prioriteringsdilemman.  

Johansson (1997) menar att handläggare inom myndigheter generellt har en unikt central 

position inom sina respektive byråkratier genom den löpande direktkontakten med de 

människor som organisationerna har skapats och utformats för att hantera. Den centrala 

positionen medför en starkare maktposition än vad som skulle kunna förmodas, sett till deras 

nivå inom organisationerna. Handläggande socialsekreterare besitter, menar Johansson, utöver 

denna central position ytterligare en potentiell maktfaktor genom sin vetenskapligt baserade 

profession (Johansson, 1997). Christian Kullberg (1994, sid.36) anser å andra sidan att 

socialsekreterarnas arbete ”i huvudsak tycks innebära att på ett regelmässigt sätt använda de 

medel som den byråkratiska organisationen tillhandahåller, istället för att bidra till att uppfylla 

de samhälleliga mål som sociallagstiftningen uppställer.” Kullbergs och Johanssons delvis 

kontrasterande syn på handläggarna utgör en paradox som är intressant att utforska, särskilt 

sett till att den aktuella samhällsutvecklingen med stor sannolikhet kommer att ställa nya och 

förändrade krav på socialtjänsten. 

Syfte och frågeställningar 
Intresset i föreliggande arbete riktas mot socialsekreterarnas arbetssituation. Forskningsfokus 

ligger på deras interaktion med klienter, arbetskamrater, andra myndigheter och dessas 

representanter, samt den egna organisationens administrativa och politiska nivå.   
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Syftet är att med utgångspunkt från ovanstående interaktionssituationer söka en djupare 

förståelse för hur strukturer och generativa mekanismer i den kontext socialsekreterarna är 

verksamma påverkar deras arbetssituation, handlingsutrymme och det sociala arbetets 

utformning. 

Frågeställningar: 

 Vilka kontextuella omständigheter upplever handläggarna stödjer respektive hämmar 

deras arbete? 

 Vilka mekanismer går, med utgångspunkt i min tolkningsram, att identifiera i de 

skilda interaktionerna som hämmar socialsekreterarnas deltagande i utvecklingen av 

det sociala arbetet? 

Bakgrund 
”Nu kommer notan”, kunde man läsa på omslaget till tidskriften Akademikern, nr 6 2009. 

Rubriken syftade på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd vid socialtjänsterna runt om i de 

svenska kommunerna. Journalisten Bengt Rolfer refererar bland annat till en enkät från 

Akademikerförbundet som 200 socialchefer svarat på: 

Hela 80 % av de tillfrågade socialcheferna uppger att den ekonomiska krisen har försämrat 

sysselsättningsläget i den egna kommunen och inte mindre än 90 % anser att behovet av 

försörjningsstöd har ökat under första halvåret 2009. Lika många tror att behovet av 

försörjningsstöd kommer att fortsätta öka. Kostnadsökningen första halvåret har i genomsnitt 

varit 28 % och bland de kommuner som kunnat ge en prognos uppskattas de kommande 

ökningarna att uppgå till i genomsnitt 26 %. Så många som 80 % kommer inte att klara 

budgeten, till största del beroende på kostnadsökningar inom försörjningsstöd och ett ökat 

antal placeringar av barn och ungdomar. En stor del av socialcheferna anser att 

socialsekreterarna trots en tung arbetsbelastning gör ett bra jobb och att deras verksamhet 

fungerar bra. Många vill ställa krav på politikerna om en ökad förståelse, att kunna se 

helheten och inse vilka konsekvenser deras beslut har (Akademikerförbundet, 2009) . 

Denna önskan om ökad dialog mellan tjänstemän och politiker är inget nytt fenomen. I boken 

”En ny arbetslinje - Röster om den nya arbetsmarknadspolitiken” (Rolfer, 2007), intervjuas 

tolv befattningshavare vid statliga och kommunala myndigheter, politiska uppdrag eller i 

organisationer som fackförbund och företagarorganisationer. Vid tidpunkten för intervjuerna 

rådde en stark högkonjunktur och den nytillträdda alliansregeringen hade påbörjat 

förändringar inom sjukförsäkringsområdet, A-kassesystemet och vid Arbetsförmedlingen 

(Af). Regeringen betonade att A-kassan skulle vara av tillfällig karaktär och att regeringens 

samlade politik skulle bidra till att fler skulle komma i sysselsättning (Rolfer, 2007). 

Heike Erkers vid Arbetsmarknadsverket berättar:  

”Jag tror inte att regeringen har klart för sig vad det innebär att omsätta teoretiskt och ideologiskt 

grundad arbetsmarknadspolitik i praktisk handling”(Rolfer, 2007, sid. 31). 

Vad Erkers syftar på är kraven på nya resurskrävande arbetsmetoder och det finns risk för att 

Af inte mäktar med att hantera uppdraget. Erkers anar att flera kommer att hamna hos 

socialtjänsten. Därför anser hon det viktigt att högskolorna lyfter in arbetsmarknadspolitiska 

perspektiv i t.ex. socionomprogrammen. (Rolfer, 2007) 

Stig Orustfjord vid Försäkringskassan (FK) hävdar att det är ett fåtal kunder som är 

gemensamma med Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. De flesta sjukskrivna, ca 85 %, har 

en anställning att återgå till. FK har fått regeringens uppdrag att halvera sjuktalet och är på 

god väg att uppnå målet utan några regelförändringar. En informationskampanj genomförts 

om att sjukförsäkringen egentligen ”är till för dem som är sjuka och inte för att hantera 

allmänna problem som separationer eller konflikter på jobbet. Det vi är intresserade av är att 

bedöma arbetsförmågan”, säger Orustfjord (Rolfer, 2007, sid. 49). Försäkringskassans 

striktare bedömningar kring begreppen sjuk, arbetsoförmögen etc. har lett till många artiklar i 
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massmedia som påtalat att många individer är för sjuka för att stå till arbetsmarknadens 

förfogande, samtidigt som de är för friska för att vara sjukskrivna (Borås tidning, 09-12-26; 

Sveriges Radio, 2009-01-22) 

Britta Rundström vid SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, tycker arbetsmarknadspolitik 

är en statlig angelägenhet och i första hand sorterar inom Af:s uppdrag. Sveriges kommuner 

har trots detta årligen lagt ner ca 3 miljarder kronor på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Rundström uttrycker oro över de åtgärder som ålagts Af samtidigt som resurserna inte ökat. 

 ”Vi ser en stor risk för övervältringskostnader och allt fler kommer att få försörjningsstöd. Det 

påtalar vi varje gång, men regeringen hävdar att även socialbidragskostnaderna kommer att minska 

eftersom fler får arbete… försörjningsstödet är inte uppbyggt för att man långvarigt ska leva på 

det. Det är ett tillfälligt stöd när allt annat fallerar och ingenting som människor kan leva länge 

på.” (Rolfer, 2007, sid. 75). 

Handläggarna vid Af, FK och socialtjänsterna är myndigheternas yttersta kontakt mot det 

omgivande samhället och dess invånare. Roine Johansson (1997) menar att de har en unik och 

central position i byråkratiska organisationer genom sin uppgift att möta de människor som 

organisationen har som syfte att hantera, ge service och i förekommande fall kontrollera. Det 

är enligt Johansson dessa tjänstemän som systematiskt omvandlar individer till klienter, och 

genom detta gör det möjligt för organisationen att överhuvudtaget utföra sitt uppdrag (a.a.). 

Arbetet som handläggare är därmed en utsatt position som innebär att balansera de 

hjälpsökandes behov, önskningar och krav gentemot lagar, regelverk, praxis samt begränsade 

ekonomiska och andra resurser (Johansson, 1997). Förändringarna hos FK och Af innebär 

sannolikt att flera av socialtjänstens nya klienter upplever en förändrad status i såväl 

emotionell som materiell bemärkelse (Starrin, Kalander Blomkvist & Jansson, 2003). FK:s 

och A-kassans försäkringsformer ska skydda mot inkomstbortfall och är storleksmässigt 

relativa den tidigare inkomsten, med vissa begränsningar. Försörjningsstöd är en tillfällig 

nödhjälp med oftast mycket lägre, generella, beloppsnormer (Rolfer, 2007).  

Tolkningsram 
Christian Kullberg (1994, sid.36) anser att socialsekreterarnas arbete ”i huvudsak tycks 

innebära att på ett regelmässigt sätt använda de medel som den byråkratiska organisationen 

tillhandahåller, istället för att bidra till att uppfylla de samhälleliga mål som sociallagstift-

ningen uppställer”. Robert Merton (1940; i Johansson, 1997, sid. 30) har konstaterat att 

betoningen på regler kan leda till att de betraktas, inte som medel att uppnå ett mål, utan som 

mål i sig själva. Regelfixeringen försvårar enligt Merton byråkratins anpassning till 

situationer som inte förutsetts när reglerna formulerades och istället för att leda till effektivitet 

kan det innebära att organisationen blir ineffektiv (a.a.). 

Arbetet som handläggande socialsekreterare innebär att utgöra en del av en byråkratisk 

organisation. Det är organisationens syfte och mål som styr ramarna i form av perspektiv, 

tolkningar, beslut och inte minst resurser, som den enskilde handläggaren har att förhålla sig 

till (Johansson, 1997). Om vi överhuvudtaget ska kunna skapa en bild av vilka mekanismer 

som formar det sociala arbetet behöver vi rikta blickarna mot ett flertal nivåer, där 

nationalstatlig lagstiftning och styrdokument, kommunpolitikers normer och värderingar 

uttryckta i politiska mål, organisationsledningens arbetsinstruktioner och slutligen det 

exekutiva ledet i form av handläggarna var och en på olika sätt bidrar till den slutliga 

utformningen. Min förhoppning är att trots mångfalden teorier kunna presentera dessa i 

relation till varandra på ett sätt som uppfattas relevant för min tolkningsram. Min 

tolkningsram, dvs. teorier och tidigare forskning, bildar grund för såväl syfte, frågeställningar, 

metod och analys.  

Vi formas genom interaktion 

Charon (2004) menar att vi genom interaktion med omgivningen utvecklar ett self (själv). 

Omgivningen har sedan vi var små pekat ut och benämnt egenskaper hos oss, som vi med 
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tiden internaliserat som en bild av vem och hur jag är. Självet, och självbilden, är ett socialt 

objekt på samma sätt som allt vi uppmärksammar, namnger och förknippar med inneboende 

egenskaper, är sociala objekt. Att vi ser oss själva som sociala objekt innebär enligt Charon att 

vi, på samma sätt som vi kan agera mot andra människor, kan agera mot oss själva. Vi kan 

bedöma hur andra är och även bedöma oss själva, vi kan kommunicera med andra genom att 

använda symboler (ord, gester, etc.), och på samma sätt menar Charon att vi kommunicerar 

med oss själva. Vi blir arga på oss själva, vi styr oss själva och talar om för oss själva vad vi 

kan, bör, eller inte bör göra i situationer. Vi sätter upp mål och kan kompromissa med andra 

och med oss själva för att uppnå målen (a.a.). 

Vi bygger successivt upp en självuppfattning genom att vi förstår relationen mellan oss själva 

och andra sociala objekt i situationer. På så sätt förstår vi vårt eget agerande i de specifika 

situationerna. Charon (2004, sid. 85) menar att vi; ”..develop a fairly consistent self-concept 

over time, yet our image of ourselves changes in every situation to some extent”. Självet 

fungerar som en referensram som vi relaterar till i våra bedömningar och planer för hur vi ska 

agera gentemot andra. Bilden av vem vi är och vad vi gör, bär vi med oss in i situationer och 

vi bär samtidigt med oss förväntningar över hur andra kommer att agera gentemot oss och hur 

vi bör agera gentemot dem. Stabiliteten eller förändringströgheten i denna kunskaps- eller 

referensram kommer sig av att självbilden även påverkar vår grunduppfattning om omvärlden 

och våra perspektiv, dvs. vad vi ser och hur vi tolkar detta. Självuppfattningen färgas även av 

hur vi värderar våra egenskaper (self-judgment), dvs. känslor kring egenskaperna vi uppfattar 

hos oss själva i förhållande till hur vi skulle vilja vara eller hur vi vill att andra ska uppfatta 

oss. Positiva självkänslor kan vara stolthet, överlägsenhet, medan negativa kan utgöras av 

t.ex. känsla av underlägsenhet eller skam (a.a.). 

Vi gör oss själva uppmärksamma på vissa objekt i vår omgivning, vi tolkar situationen vi 

befinner oss i, sätter upp mål, gör planer och föreställer oss framtida scenarion och hur de 

förhåller sig till våra mål, och denna inre dialog (self-talk) formar och vägleder vårt agerande. 

Vid interaktion med andra försöker vi medvetet och avsiktligt att beskriva oss själva - för oss 

själva - på ett sätt som vi vill att andra ska uppfatta oss. Detta är en av kärnpunkterna i 

symbolisk kommunikation, att symbolen ska uppfattas av mottagaren på samma sätt som den 

menas av avsändaren (Charon, 2004). 

Social interaktion 

Vår omgivning påverkar oss på många sätt, men det är vår inre dialog och därmed tolkning av 

de yttre intrycken i situationen som utgör den viktigaste påverkansfaktorn. Genom 

rollövertagande, eller andre-orientering, försöker vi sätta oss in i andras tankar och känslor, 

för att förstå dessa andra i situationen. Charon menar att vårt agerande initieras av mål vi vill 

uppnå för framtiden och att vi ser tillbaks på liknande situationer i vår referensram och hur vi 

gjort i dessa, samtidigt som vi ser på omgivningen i situationen för att se vilka sociala objekt i 

form av resurser eller hinder som situationen erbjuder. Vår uppfattning av situationens 

resurser och hinder bygger på de individuella perspektiv vi bär med oss in i situationen, 

genom att vi sedan tidigare definierat dessa som sociala objekt, men även till hög grad av vad 

som händer i situationen vi befinner oss i här och nu. Genom rollövertagande och en ständigt 

pågående inre dialog har vi förmågan att hejda oss, reflektera över olika sätt att gå vidare och 

vilka konsekvenser de kan innebära för oss och för andra, kompromissa, kliva tillbaks, stå på 

oss, föreställa oss hur andra ser på oss och vilka alternativ de föredrar eller kommer att 

motsätta sig, mm. I varje situation använder vi både tidigare erfarenheter, vår uppfattning av 

nuläget i situationen och vår förmåga att föreställa oss framtida konsekvenser av en rad olika 

handlingsalternativ. Vårt beteende bestäms inte av våra tidigare erfarenheter utan dessa 

påverkar vår definition av den nuvarande situationen. Detta tillsammans med den inre 

dialogen och interaktionen med andra i den nuvarande situationen avgör hur vi väljer att agera 

(Charon, 2004).  
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Charon definierar den kognitiva processen på detta sätt:  

”Mind action means that the actor is able to pull things out of the environment that he or she has 

words for and use them as he or she considers what to do in the situation” (Charon, 2004, sid. 96).  

Med mind action menar Charon alla former av agerande gentemot vårt själv. Det väsentliga i 

citatet är att vi (the actor) utifrån ett givet perspektiv (things that we have words for) väljer ut 

de objekt (människor och saker) som omger oss i en given situation och aktivt använder dessa 

när vi begrundar vad vi ska göra för att uppnå de mål vi har i just den situationen. Detta 

medför även att vi kan skjuta upp de kortsiktiga målen i avsikt att uppnå mål vi har på längre 

sikt (a.a.). 

Gruppens betydelse 

Genom att vi kan kontrollera oss själva kan vi även välja att samordna vårt agerande med 

andras och på så sätt gemensamt uppnå resultat i linje med våra mål. Att på ett sådant sätt 

delta i ett organiserat agerande måste inbegripa mål och mening för såväl de enskilda 

individerna som gruppen i sin helhet. Självkontroll eller självstyrning beror ju som tidigare 

sagts till hög grad av andra människor. Självet, och vår identitet, är till stor del en produkt av 

andras definitioner av oss som vi bejakat och internaliserat och vi styrs på så sätt indirekt av 

andras förväntningar att verifiera deras bild av oss. Vi använder alltså vår självkontroll i 

enlighet med de vars perspektiv vi anammar i situationen vi befinner oss i, de som är med i 

situationen och de utanför situationen (a.a.). När det t.ex. gäller statusbunden skamkänsla hos 

klienter i samband med socialbidragstagande har ett flertal forskare, bl.a. Lehtinen 1998; 

Neckel 1991; Sennet 1999; (i Starrin m.fl., 2003, sid. 26) funnit att klienterna påverkas i hög 

grad av de rådande attityderna i samhället och i den omedelbara omgivningen. Det moderna 

samhället präglas enligt Starrin (2003) av ett hyllande av individualism, konkurrens och 

prestationsorientering vilket får som effekt att misslyckanden att hävda sig vad gäller 

ekonomiska resurser, social status, prestige och makt uppfattas som en personlig svaghet och 

underlägsenhet som den enskilda individen ska skämmas över (a.a.). Thomas Scheff beskriver 

i en teori om skammens kollektiva dynamik hur skambeläggande från omgivningen kan bidra 

till att individen för att klara av vardagen internaliserar de dominanta gruppernas attityder 

(Scheff 1990; i Starrin m.fl., sid. 27). Det finns med andra ord en stark emotionell kraft 

inbyggd i de sociala interaktionerna.  

Organisation och byråkrati 

Perspektiven från referensgrupper eller betydelsefulla andra påverkar hur vi reglerar oss 

själva, genom att perspektiven tillhandahåller definitioner av vilka beteenden och tankar som 

uppfattas viktiga eller irrelevanta, rätt eller fel, lämpliga eller olämpliga, rationella eller 

irrationella. Genom att samverka i att definiera och/eller arbeta för att uppnå vad som 

uppfattas som gemensamma mål ökar självkänslan hos oss. Positiv feedback inom gruppen 

ökar känslan av samhörighet med de andra och på samma gång ökar självkänslan hos 

individen eftersom denne känner att han eller hon får ett ökat värde i rollen som gruppmedlem 

(Falikowski, 2002). Ju bättre vi blir på rollövertaganden inom gruppen vi tillhör, desto mer 

känner vi att vi förstår varandra. Eftersom vi i verkligheten inte kan läsa varandras tankar, 

bygger detta på en successivt ökande träffsäkerhet i gissningarna om vad som försiggår i den 

andres tankar. Vi försöker förmedla ett budskap genom att använda de symboler som är 

gemensamma för gruppen. Därför är det nödvändigt att kommunicera utifrån den position 

man har i gruppen, och att använda sig av de perspektiv och beteenderegler som finns inom 

gruppen när man agerar (Charon, 2004). 

Enligt Johansson (1997) är byråkrati ett socialt begrepp och den byråkratiska organisationen 

en social struktur. Organisationen är specialiserad internt genom att personalkategorier har 

specifika arbetsuppgifter, externt genom klart definierade gränser för organisationens 

verksamhetsområde. Det mest utmärkande är att arbetet är formaliserat och reglerat och att 

uppgifterna ofta består i att ”tillämpa generella regler på konkreta ärenden” (Johansson, 

1997, sid. 35) 
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Makt, delegation, befogenhet och ansvar 

Enligt Mats Franzen (1990, i Johansson 1998, sid. 88) är makt är något som inryms i alla 

sociala relationer. Det ska varken ses som en egenskap eller särskild slags relation. Makten 

verkar i och genom relationer och överallt där det finns makt kan man räkna med att också 

motstånd utvecklas. I varje socialt sammanhang där makt utövas befinner sig vissa i över- och 

andra i underläge. Motstånd kan vara medvetet eller omedvetet, aktivt eller passivt, öppet 

eller dolt. Ibland är det ren likgiltighet, så motstånd behöver inte märkas av som öppen 

konflikt utan kan ta sig uttryck som tröghet eller ineffektivitet (Johansson, 1997). 

Makt är ett relations- och resursbegrepp och organisationer verkar stabiliserande genom att 

resurser samlas in och används på olika sätt. Organisationer består ju ytterst av enskilda 

individer som måste fås att samverka i linje med ledningens intentioner. Genom att delegera 

befogenhet att agera i ledningens namn kan organisationen nå resultat som inte ledningen kan 

åstadkomma på egen hand. Samtidigt måste ledningen knyta upp delegaternas utökade makt 

genom att utkräva ett personligt ansvar. Hur ett ansvar ska delegeras och kontrolleras skapar i 

sig andra problem i organisationen. Att direktövervaka handläggare är inte möjligt eller 

önskvärt, eftersom handlingsfrihet behövs för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Samtidigt är 

handläggarna utsatta för påtryckningar från klienter, utomorganisatoriska intressen och 

värderingar, vilket innebär att de är viktigare att kontrollera än de flesta andra grupper inom 

organisationen (Johansson, 1997). 

Ritualens betydelse 

Ett sätt att styra organisationens verksamhet är att tillhandahålla en psykologisk miljö som 

anpassar medarbetarnas beslut till organisationens mål och som förser dem med den 

information som behövs för att de ska fatta korrekta beslut.  

Bedömningsprocesser i arbetet förenklas genom att letandet efter alternativ och 

uppskattningar av konsekvenser förkortas. Regler och praxisrutiner definierar och 

klassificerar standardiserade aktionsscheman som beskriver vilka situationer som ska leda till 

aktion. Handläggarens arbete förenklas i varje beslutssituation som kan uppfattas som en 

kategori som utlöser ett visst handlingsprogram (Johansson, 1997).  

Regler och klassificeringscheman styr handläggarens perspektiv i situationen och leder ofta 

till att ett gemensamt språk utvecklas inom organisationen. Detta gäller även vid goda 

relationer med samverkansparter, där interaktion mellan handläggare leder till en likartat 

definierad verklighet. Världen uppfattas av handläggarna allt mer i enlighet med 

organisationens begreppsapparat vilket förstärker organisationens grepp om handläggarnas 

sätt att definiera givna situationer. Kategorierna och klassifikationsschemana blir ”självklara” 

och för sant hållna egenskaper i omvärlden snarare än rena administrativa begrepp (a.a.). 

Rutiner stabiliserar maktförhållanden och organiserat handlande utmärks i högsta grad av just 

rutiner. Collins (2008) menar att även om en byråkratisk organisation kan anses som rationell 

så kan den endast skapa solidaritet och lojalitet bland individerna i organisationen på 

irrationella grunder. Sammanhållning i en grupp bygger på i grunden irrationella moraliska 

känslor som skapats genom procedurer Collins kallar sociala ritualer. Genom inbyggda och 

återkommande sociala ritualer får de som ingår i organisationen ett förändrat perspektiv på 

sina gemensamma intressen. Intressena blir moraliska rättigheter och får en status av 

rättmätighet, vilket medför att motstridiga intressen bemöts och motverkas kollektivt. 

Ritualerna skapar känslor av tillit mellan gruppmedlemmarna som inte rationellt kan 

förhandlas fram, utan bara kan ha en djupare och omedveten källa (a.a.). 

Teorierna om ritualer kommer ursprungligen ur Emile Durkheims (Collins, 2008, sid. 22) 

tidiga studier av ritualer och heliga objekt hos religioner men Durkheim påvisade samma 

mekanismer även i andra sammanhang. Vad som skiljer sig åt är ritualernas former och vilka 

objekt som anses heliga. Det symboliska objektet kan t.ex. vara ett emblem, en nation eller 

verbaliserade symboler i form av doktriner, trosföreställningar etc. Det avgörande är att 
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objektet symboliserar ett ideal om något som är större än individen själv - t.ex. Gud, lagen, 

moraliska värden, men även fotbollslaget, föreningen, politiska organisationen - som 

fokuserar gruppens idé om sig själv och som individerna måste underkasta sig, men som 

samtidigt ger dem trygghet och emotionell energi. Vid interaktionsritualer mellan 

gruppmedlemmarna laddas och förstärks emotionerna, förutsatt att alla individer i gruppen 

grips av, och blir medvetna om att de andra delar denna känsla. Inte alla handlingar är alltså 

att betrakta som ritualer. Handlingarna måste ritualiseras genom att de är unisona, eller genom 

att gruppmedlemmarna spelar förväntade och sinsemellan kompletterande roller (Collins, 

2008).  

”Klientfabriken” 

Klientrelationen är på samma gång en kontakt mellan två människor och en relation mellan 

organisation och klient. Eftersom ingen organisation kan ta hand om en ”hel” människa, 

måste denne först omvandlas till en form som passar organisationen (Johansson, 1997). 

”Individen förenklas till för organisationen hanterligt format genom att man bara fäster avseende 

vid sådana karaktäristika som faller inom området för organisationens specialisering, och utifrån 

sina speciella egenskaper placeras sedan den blivande klienten i någon lämplig, av organisationen i 

förväg definierad och tillhandahållen, administrativ kategori” (Johansson, 1997, sid 50).  

Först när individen fått en byråkratisk identitet kan organisationen ta sig an dennes ärende. 

Organisationens verklighet är stabil och rigid med avsikt att masshantera klienter, inte 

individer. En direktrelation mellan två individer innefattar en rumslig och tidsmässig närhet 

och en direkthet som medger en förhandlingsliknande flexibilitet och anpassningsbarhet. 

Klientrelationen skiljer sig från detta genom en närhet utan motsvarande grad av direkthet. 

Handläggarens roll är till viss del att motverka en för hög grad av formalisering och att genom 

egna bedömningar anpassa regelverket till konkreta ärenden, snarare än det motsatta (a.a.). 

Strikt reglerad detaljstyrning motiveras ibland med att det leder till likabehandling och 

rättssäkerhet för klienterna som grupp betraktat. I princip blir det omöjligt att 

situationsanpassa tillämpningen till det enskilda fallet. En annan, ibland önskvärd, effekt är att 

tjänstemannen kan ta skydd bakom reglerna och fly från moraliska ställningstaganden.  

Medmänskliga hänsynstaganden kan skjutas åt sidan. ”Han är varken omoralisk eller 

moralisk, utan amoralisk” (Johansson, 1997, sid. 60). Handläggning av ett ärende blir 

personligt moraliskt en icke-handling (a.a.). Detta resonemang leder mig till slutsatsen att 

personliga handlingar, till skillnad mot strikt och opersonlig ärendehandläggning, innehåller 

en moralisk och emotionell dimension som skapar emotionella band i enlighet med Collins 

tankar om irrationella moraliska känslor. 

Politiskt styrd byråkrati 

Gränsdragningar inom byråkratier är i viss mån godtyckliga och inte alls självklara. De är till 

viss del resultatet av politiskt beslutsfattande vilket innebär kompromisser eller konfrontation 

mellan olika normativa uppfattningar (Johansson, 1997). Enligt Stefan Wahlberg (föreläsning 

2007-09-25) kan politik definieras ”att förverkliga projekt i samhället som bidrar till 

förändringar”. Vad är då innebörden av detta? Mårtensson (1988, sid. 31) menar att: 

 ”kunskap om hur man varseblir och mäter sårbarhet samt kunskap om vilka krafter som kan 

åstadkomma sårbarhet är nödvändiga för ett rationellt beslutsfattande.”  

Sårbarhet är underliggande och gripbara aspekter som kan leda till negativa strukturella 

förändringar vilka, om de inte bemöts, har potential att blomma ut i kris. Ska politik och 

samhällsplanering kunna anses som meningsfull och rationell måste vi anta att utveckling inte 

styrs vare sig av slump eller opåverkbara strukturella mekanismer. Om inte all planering och 

politik som avser att påverka utvecklingen därför tar hänsyn till olika former av sårbarhet 

leder den spontana utvecklingen till att ojämlikhet och sociala problem uppstår, mellan 

människor och mellan geografiska områden (Mårtensson, Alfredsson, Dahlgren & Grahm, 

1988). 
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Kommunen har som politisk enhet dubbla roller: Dels som ett lokalstatligt ämbetsverk med 

uppgift att följa statliga förordningar, lagar, bidragsvillkor, anvisningar etc. och förvalta 

resurser som till viss del kommer från staten men till övervägande del från de kommunala 

skatteintäkterna. Dels som ett lokalt demokratiskt instrument som har uppgift att lösa problem 

inom sitt geografiska territorie. De två rollerna har kommit i konflikt med varandra och 

problemlösningsförmågan inom territoriet har minskat i takt med att integrationen med 

statsapparaten ökat (a.a.) 

Horisontella och vertikala strukturer 

Den kommunala förvaltningen är uppdelad på flera relativt självständiga sektorer som inom 

sig är vertikalt integrerade med högre statliga nivåer i form av län, landsting, statliga verk och 

departement. Kommunernas verksamheter är samtidigt indelade horisontellt i många sektorer 

som t.ex. social-, fritids- och näringslivsförvaltning. Att den kommunala organisationen är 

vertikalt och funktionellt integrerad på nationell nivå begränsar sektorsorganisationernas 

förmåga att hantera uppdykande problem självständigt. Strukturella problem kan till mycket 

begränsad grad hanteras av kommunen ensamt utan kräver åtgärder på olika samhällsnivåer. 

Vad som kan sättas in på lokal nivå är ofta symptombehandling. Kommunens möjlighet att 

upptäcka och lösa problem är alltså beroende av hur förvaltningsapparaten är strukturerad. Att 

upptäcka har med kunskap att göra, att lösa har med handling att göra (a.a.) De som tidigast 

upptäcker att strukturella samhällsproblem börjar blossa upp i form av individuella sociala 

svårigheter är ofta kommunens socialsekreterare (Johansson, 1997) medan handlingsförmågan 

att lösa huvudproblemet inte är tillräcklig i detta led och åtgärderna stannar därför ofta vid att 

hantera symptomen (Mårtensson m.fl., 1988). 

Samverkan 

Flera av uppgifterna som tidigare legat på andra huvudaktörer, t.ex. Hälso- och sjukvården 

samt psykiatrin, har förts över på framför allt kommunerna. Medan de tidigare aktörerna mer 

och mer renodlat och specialiserat sina verksamheter har förändringarna lett till en ökad 

diversifiering hos kommunerna. Detta skapar ett större ömsesidigt beroende mellan alla 

aktörer och samverkan krävs för att verksamheterna ska fungera (Lindqvist 1998, i 

Danermark & Kullberg 1999, sid. 11). Samverkan har naturligtvis som syfte att lösa 

gemensamma problem, men samverkan genererar även specifika problem som var och en av 

organisationerna inte tidigare brottats med. Strukturen hos de olika, och även inom, 

myndigheterna är en viktig faktor där horisontella gränser och vertikala hierarkier kan 

medföra låsningar. Andra problemfaktorer är skilda förväntningar på vad samverkan ska 

användas till och hur formerna för samverkan ska se ut. De olika organisationerna kan ha 

skilda mål och värderingskriterier, behandlingsformer (om detta är aktuellt), olika 

kompetenser, organisationskulturer, rutiner och relationer (Danermark & Kullberg 1999). 

Roine Johanssons (1997) studerade klientrelationer satta i ett organisatoriskt sammanhang, 

med gräsrotsbyråkraten, dvs. handläggaren, som studieobjekt. Med gräsrotsbyråkrat avsåg 

Johansson personer som arbetar med myndighetsutövning i direktkontakt med klienter. Han 

valde avsiktligt att studera Försäkringskassan respektive Arbetsförmedlingen som 

studieobjekt på ”gräsrotsnivå” eftersom de liknade varandra på flera punkter: De är 

myndigheter som utövar direkt klientkontakt på gräsrotsnivå och båda verksamheterna 

bedrivs inom områden som i viss mån är konfliktfyllda, i den meningen att 

gräsrotsbyråkraterna utsätts för olika, ibland motstridiga, krav. De ska tillhandahålla service 

samtidigt som de ska utöva kontroll och har tillgång till drastiska sanktionsmedel genom att 

de kan bevilja eller dra in sjukpenningen respektive arbetslöshetsersättningen.  



15 

 

Det är intressant att Johanssons valde att utesluta organisationer, däribland socialtjänsten, där 

gräsrotsbyråkraterna var professionella i meningen att de besitter en vetenskapligt grundad 

kunskap. Han menade att hierarki och professionell kunskap är potentiellt motstridiga 

auktoritetsprinciper och ville därför i sin studie undvika grupper vilkas: 

 ”handlingsfrihet kan tänkas vara grundad i (det föregivna) kunskapsmonopolet snarare än i den 

organisatoriska kontexten” (Johansson, 1997, sid. 23).  

Sjuk, frisk eller till arbetsmarknadens förfogande? 

En persons arbetsförmåga och dennes möjlighet att ta ett förvärvsarbete är en av de svåra 

bedömningarna som dagligen är aktuell för handläggarna vid socialtjänsten och där de ibland 

inte delar samma uppfattning med sina kollegor vid Af och FK. I sin undersökning fann 

Johanson att även FK och AF har olika bedömningsgrunder. FK gick på en medicinsk 

bedömning, AF utgick från arbetsmarknadens krav. Socialförsäkringar, ersättning vid 

sjukdom, föräldraledighet eller arbetslöshet, var knutna till individens tidigare prestation på 

arbetsmarknaden och beräknat inkomstbortfall. Här fanns trösklar för tillträde och gränsen 

gick mellan de som inte var berättigade till ersättningar enligt inkomstbortfallsprincipen och 

de som var det, oavsett på vilken nivå ersättningarna låg. Begreppet sjuk bygger på en 

medicinsk diagnos, men rätten till ersättning är inte kopplad till diagnos mer än som en av 

förutsättningarna. Positionen på arbetsmarknaden avgör om individen förtjänat en så kallad 

SGI (Sjuklönegrundad inkomst). Ur detta konstaterar Johansson att det som av den försäkrade 

upplevs som en fråga om hälsotillstånd för Försäkringskassan i huvudsak är en fråga om 

position på arbetsmarknaden (a.a.). 

Betydelsen av organisationens policy gällande regeltolkningar och bedömningar går inte att 

bortse ifrån. Om vi idag på många håll upplever åtstramningar i regelverk och tillämpningar, 

så ger Johansson ett historiskt exempel även på det motsatta. Politiska strävanden att minska 

byråkratin i Sverige 1984 ledde raskt till en intensivsatsning på utökad myndighetsservice. Ett 

nytt regelverk vid FK aviserades, men långt innan detta presenterats kunde personal vid FK:s 

lokalkontor berätta: 

”Vi är mycket snällare nu”, ”Nu är det en mer mjukare linje överlag”, ”Det är en helt annan anda 

som det är på väg att bli inom kassan, mycket mjukare” (Johansson, 1997, sid. 65) 

Organisationen centralt kom med policyförändringar, vilket medförde perspektivförändringar 

hos personalen, vilket i sin tur ledde till mindre strikt regeltillämpning och ökad tonvikt på 

individuell situationsanpassning. Johansson menar att regler som innehåller adjektiv av typen 

lämplig, rimlig och skälig är särskilt tänjbara och om tillämpningen behöver stramas åt eller 

göras mer flexibel går detta bra genom att i ett särskilt dokument tillskriva myndigheten 

tolkningsföreträde. I ett exempel från Af märks organisationens behov av att förtydliga 

begreppet lämpligt: 

”Om du erbjuds ett arbete är du skyldig att ta det under förutsättning att det är lämpligt. När du 

erbjuds arbetet innebär det också att arbetsförmedlingen anser att det är lämpligt för dig” (AMS i 

Johansson, 1997, sid 67 ). 

Sven Otto Littorin lämnar en dörr på glänt för en högre grad av individuellt 

handlingsutrymme för arbetsförmedlarna i ett uttalande där han bemöter farhågor kring Af:s 

slopande av 100-dagarsregeln, dvs. att den arbetssökande redan från första dagen ska söka och 

vara beredd att ta erbjuden anställning i hela Sverige. Littorin säger att det inte är rimligt att 

tacka nej till ett befintligt jobb i grannkommunen.  

”Man kanske får vidga sitt sökområde något, men att måla upp detta som en ny flyttlasspolitik är 

ren skrämsel. Jag tror att arbetsförmedlarna vet hur de ska tolka det här” (Rolfer, 2007, sid. 104).  

Denna bild av arbetsförmedlarnas förmodade individuella handlingsutrymme står dock i 

kontrast till det ibland mycket kritiska innehållet i tillsynsrapporter från IAF (Inspektionen för 

arbetslöshetsförsäkringen). I en rapport fokuserar IAF på Arbetsförmedlingens arbete med 

platsanvisningar till lediga arbeten eftersom ”dessa fyller både syftet att matcha och att 
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kontrollera att den arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande” (IAF 2009, sid. 7). 

IAF påpekar efter avslutad granskning att Arbetsförmedlingen brister i rutinerna att i ett tidigt 

skede upprätta en detaljerad individuell handlingsplan, vilket leder till att matchningen mellan 

arbetssökande och lediga arbeten inte överensstämmer i önskad grad (IAF 2009).  

IAF:s granskning innehåller även gruppintervjuer med arbetsförmedlare som visar deras 

sypunkter på handlingsplanernas roll som kontrollsystem. De har många intressanta 

tolkningar bl.a. om vad och vem som kontrollen riktas mot.  

Förmedlarna ser i första hand handlingsplanerna som ett hjälpmedel i planeringen för att få 

den sökande i arbete så fort som möjligt, samt att tydliggöra spelreglerna för berörda parter så 

att såväl arbetsförmedlaren och den arbetssökande vet vad som förväntas av respektive part. 

Många av arbetsförmedlarna uppfattar handlingsplanen primärt som ett instrument för 

kontroll att det råder enhetlighet i Af:s arbete. De anser det som självklart att det borde vara 

förmedlarnas professionella bedömningar som avgör om en handlingsplan behöver upprättas 

och att det inte borde vara ett absolut krav att upprätta handlingsplaner för samtliga 

arbetssökande. Kritiska röster bland arbetsförmedlarna uttryckte att handlingsplanen är alltför 

styrande i arbetet och tar allt för mycket tid i anspråk. Det leder till fel fokus då det blir 

viktigare att koncentrera sig på det tekniska och administrativa genomförandet än på 

innehållet i den och dess betydelse för den arbetssökande. Andra förmedlare upplever att 

handlingsplanen är mer till för att styra förmedlaren än för sökanden. Den blir till ett 

byråkratiskt hinder och leder till att förmedlarna inte hinner jobba med de reella behoven för 

arbetssökande (a.a.). 

Redan under 1990-talets krisår gjordes flera åtstramningar i arbetslöshets- och 

sjukförsäkringarna som fick som följd att många inte uppfyllde villkoren i dessa, med högre 

belastning på kommunernas socialtjänster som följd (Bergmark & Palme, 2003). 

Välfärdskommisionen utredde på riksdagens uppdrag hur de sociala villkoren i samhället 

utvecklades under 1990-talet. Kommissionens rapport fastslår att invandrare/flyktingar, 

ungdomar och ensamstående mödrar missgynnades mest, då dessa hade svårt att kvalificera 

sig i de allmänna försäkringssystemen. När arbetsmarknaden vid 2000-talets början 

återhämtade sig kvarstod många av problemen för dessa grupper, med betydligt högre 

arbetslöshetstal och högre andel vikariat, tillfälliga arbeten osv. Bergmark & Palme (2003) 

konstaterar att antalet biståndsmottagare inte enbart är beroende på hur behoven ser ut eller 

hur ekonomiskt utsatta individerna är. Förändringar i regelverk, lagar och förordningar spelar 

en mycket betydande roll (a.a.). 

En enkätstudie riktad till 1124 socialsekreterare i Sverige (Akademikerförbundet 2008) visar 

att en övervägande majoritet (75 %) anser att antalet arbetsuppgifter ökat de senaste två åren. 

Mer i detalj visar svaren att det främst är tyngden i ärendena (74 %) och stressen (65 %) som 

ökat. Så många som 65 % har övervägt att söka jobb utanför socialtjänsten. Hela 85 % saknar 

en socialpolitisk debatt i hemkommunen och de flesta av socialsekreterarna tror att 

kommunernas möjligheter att arbeta med olika sociala frågor kommer att vara oförändrade 

eller försämras de närmaste åren (a.a.). 

Som beskrevs i bakgrunden ansåg en stor del av socialcheferna att socialsekreterarna trots en 

tung arbetsbelastning gör ett bra jobb och att deras verksamhet fungerar bra. Detta 

kontrasterar starkt mot socialsekreterarnas bild i enkäten, där 73 % anser att de endast delvis, 

knappast eller inte alls har möjlighet att leva upp till socialtjänstlagens intentioner. En 

tredjedel av socialsekreterarna uppger att deras möjligheter att göra ett bra jobb begränsas av 

ekonomiska nedskärningar, personalnedskärningar och en tung arbetsbelastning (a.a.).  
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Metod 

Litteratursökning 

Litteratur har sökts via biblioteksdatabaser, bokhandlarna Bokus och Amazon samt Google. 

Sökorden har varit; ”byråkrati”, ”försörjningsstöd”, ”socialtjänst”, ”arbetslöshet”, 

”försäkringskassan”, ”utförsäkring”, ”arbetslöshetsförsäkring”, ”mellan stolarna”, 

”organisation”. En hel del litteratur har jag samlat på mig genom årens lopp då ämnesområdet 

utgör ett personligt intresse och en del av litteraturen även ingått i socionomprogrammet.  

Intervjuer 

Med inspiration hämtad från Morén & Blom (2003) bygger denna kvalitativa studie till största 

delen på intervjuer med fyra socialsekreterare som handlägger försörjningsstöd. Två av dessa 

handläggare är riktade mot ungdomar; 18 – 25 år, och två är riktade mot vuxna. Urvalet 

baseras uteslutande på den uppdelning mellan ungdoms- och vuxenhandläggare som existerar 

på kontoret, och de handläggare som först tillfrågades tackade ja till att bli intervjuade. Syftet 

med detta strategiska urval är att utvinna en djup och levande bild av studieobjektets livsrum, 

genom att använda s.k. informationsrika enheter (Patton, 1987; i Morén & Blom 2003). 

Intervjuerna bygger på en halvstrukturerad intervjuguide. Innehållet i intervjuguiden 

utvecklades under de två och en halv månader som jag vistades på socialkontoret, genom en 

kontinuerlig reflektion över de teorier och den tidigare forskning jag löpande satte mig in i, 

samt observationer och samtal på kontoret. Teorierna och tidigare forskning har inte styrt 

utformandet av intervjuguiden på annat sätt än att jag genom dessa fått en större förståelse för 

organisatoriska strukturer och gruppdynamik. Därigenom har jag snarare kunnat känna mig 

trygg i att inte detaljstyra frågorna i jakt på bekräftande svar. I takt med att intervjuserien 

rullat på har jag tillåtit mig att gå med respondenten i dennes resonemang. Det har bidragit till 

nya intressanta beskrivningar av den kontext handläggarna arbetar i och visade bland annat på 

upplevda hinder i relation till Landstingets primärvård, framför allt psykiatrin, som mitt 

initiala perspektiv saknade och därför från början inte heller representerades i intervjuguiden. 

Rubrikerna i guiden är i form av teman baserade på min framväxande bild av de 

interaktionssituationer där handläggande socialsekretare ingår:  

 Klienterna 

 Arbetsgruppen 

 Administrativ ledning 

 Politisk ledning 

 Arbetsförmedlingen 

 Försäkringskassan och primärvården  

Intervjutiden var ca 1,5 timme per person och jag spelade in samtliga intervjuer på min 

mobiltelefon med för det mesta lyckat resultat. En intervju råkade ut för ett bortfall, då ett 

förprogrammerat alarm i telefonen avbröt inspelningen. Bortfallet var irriterande men 

utgjorde inget större problem då den sammanlagda informationsmängden är tillräcklig. Jag 

har i efterhand kunnat spela upp, backa, lyssna om, pausa, och skrivit ned intervjuerna 

ordagrant på datorns ordbehandlingsprogram. Sådant småprat som uppenbarligen inte hörde 

hemma i intervjun har jag dock valt att inte renskriva.  

Metoddiskussion 

Att jag valt att göra intervjuerna enbart på ett kontor beror på studiens intensiva design, där 

jag i ett mindre antal fall ser hur en stor mängd egenskaper uttrycks och villkoras kontextuellt. 

Jag inser min nuvarande begränsning som forskare och komplexiteten gör det svårt att sätta 

sig in i flera organisationer, vilket annars skulle ha gjort möjlig en jämförelse mellan delvis 

skilda kontexter. Ett annat skäl till att välja exakt det socialkontor jag valt, är att jag tidigare 
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arbetat vid en annan enhet inom samma socialtjänst. Detta innebar att samtliga socialsekretare 

på den studerade enheten kände till mig sedan tidigare, men ingen kände mig på något djupare 

plan. Det har till synes varit en fördel, då min vistelsetid på kontoret gett tillfälle till många 

informella samtal och på många vis berikat min bild av handläggarnas arbetssituation.  

Innan det blev dags för intervjuerna gjorde jag observationer på kontoret och kunde på så sätt 

få en grundläggande inblick i hur tillvaron förflyter på avdelningen och vilka återkommande 

rutiner, arbetsuppgifter och möten som ramar in vardagen . Jag har alltså befunnit mig på 

kontoret alla arbetsdagar sedan den 12 oktober 2009 och på så sätt kunnat smälta in i 

gemenskapen vid morgonsamlingar, fikastunder och i lunchmatsalen. De flesta dagar har det 

funnits lediga arbetsrum så jag har parallellt med observationerna även kunnat arbeta på ett 

strukturerat sätt med uppsatsen och mötts av glada tillrop och påhejningar av handläggarna 

när de passerat min dörröppning. Vid ett morgonmöte i början av min tid på kontoret 

presenterade jag avsikten med mitt gästspel och berättade i korthet om undersökningen. Några 

hade frågor om hur jag tänkte använda observationerna, men efter att jag talat om att dessa 

skulle användas för att ackumulera frågor till de förestående intervjuerna var det ingen som 

hade några invändningar till metoden. Observationerna har praktiskt genomförts genom att 

jag uppmärksammat något som en eller ett par handläggare sagt eller gjort, snabbt skrivit ned 

det och så snart som möjligt pratat med respektive person om min iakttagelse. Efter att 

personen bekräftat eller utvecklat ämnet för min observation – ingen förnekade eller bestred 

någon gång vad jag berättade att jag sett eller hört – bad jag om tillåtelse att få använda 

anteckningen i mitt vidare arbete. I samtliga fall medgav personerna detta.   

Det är enligt Collins (2008) ofta genom observationer vi kan finna ”titthål” in i de funktioner 

och mekanismer som döljer sig i ”det för givet tagna”. Eftersom jag arbetat inom samma 

organisation hade jag även fördelen av en bra kunskap om den byråkratiska strukturen. Min 

förhoppning är att denna förförståelse inte innebär en för hög grad av hemmablindhet. Min 

subjektiva upplevelse har varit att den undersökta enheten på många sätt skiljer sig markant åt 

från min tidigare arbetsplats och jag har inte känt några svårigheter i min strävan att förhålla 

mig till undersökningsobjektet från en icke-vetande position (Morén & Blom, 2003). 

Etiska ställningstaganden 

Mina etiska reflexioner har följt med under hela forskningsprocessen, från observationsfasen 

fram till den avslutande analysen. Ett av villkoren för att jag skulle få tillträde till enheten, och 

behörighet att ta del av sekretessbelagd information, var att jag undertecknade ett 

tystnadspliktsavtal. I min undersökning behandlas visserligen inga klientrelaterade uppgifter 

annat än som tredje part och jag har varit noga med att inte dokumentera annat än generella 

exempel som uppkommit vid intervjutillfällena. 

Fyra allmänna huvudkrav har följts och uppfyllts (Morén & Blom, 2003, sid. 49): 

Öppenhetskravet, genom att i ett tidigt skede tydligt informera all personal på enheten om 

anledningen till min närvaro på socialkontoret, samt inhämta samtycke från dem som berörs 

av  forskningen, dvs. förutom intervjupersonerna även övrig personal som interagerat under 

min studie. 

Självbestämmandekravet, genom att de som medverkat i undersökningen själva kunnat 

bestämma hur länge och under vilka villkor de medverkat. 

Konfidentialitetskravet, genom en tillförsäkran av en säker och skyddad hantering av 

personuppgifter, samt anonymisering av respondenterna i den slutliga resultatredovisningen. 

Autonomikravet, genom att de uppgifter som samlats in endast används i forskningssyfte.   
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Metod för bearbetning och analys 

Kritisk realistisk ansats 

Intervjuerna har genomlästs av mig fem gånger, med ett uppehåll på två veckor mellan tredje 

och fjärde genomläsningen, för att bilda en första uppfattning om de olika utsagornas 

betydelser i ett organisatorisk och i övrigt kontextuellt perspektiv. Samtliga intervjuer fyllde 

14 sidor och det har inneburit ett stort arbete att bearbeta materialet utan att tappa de 

värdefulla synpunkter, målande beskrivningar och subtila nyanser som framgår när hela 

texten läses. En upptäckt jag gjort är att det ofta är i detaljerna som paradoxer och 

undermeningar kan hittas. Detaljer som är lätta att missa vid de första två-tre 

genomläsningarna framträder tydligare när man fått lägga texten från sig några dagar och 

läser den på nytt. Jag anser därför att det är viktigt att låta grundmaterialet vila en stund och 

inte skynda redigering och kategorisering, då det riskerar att viktig information missas för 

gott.  

Trots ett intensivt komprimeringsarbete kvarstår en hel del citat som jag valt att ta med i den 

slutliga uppsatsen, då en kritisk bedömning av rimligheten i mina slutledningar är beroende av 

kombinationer av flera av informanternas utsagor. De olika citaten har sedan kategoriserats i 

enlighet med intervjuguidens teman. 

I forskningsarbetet och i samband med resultatredovisningens analysfas, har jag på ett 

närmast induktivt tillvägagångssätt löpande sammanställt de egna reflektioner som uppstod 

kring svaren. Med det menar jag att det snarare är empirin som influerat vilka teorier eller 

begrepp ur tolkningsramen som använts, än att jag tittat på empirin med ett förbestämt 

teoretiskt förstoringsglas. Nyckelfrågorna som ställts är av karaktären: Var, när, hur, tanke, 

känsla, handling? Däremot lämnas till stora delar frågor om varför och hur hänger detta 

samman till avslutningens sammanfattande analys och diskussion.  

Avsikten är att från en kritiskt realistiskt utgångspunkt genom abduktion koppla min 

tolkningsram till intervjupersonernas berättelser, för att på så sätt successivt föra analysen mot 

en allt abstraktare nivå (Morén & Blom, 2003, kap. 3).  

Empirisk samt faktisk domän 

Reflektionerna kan ses som en form av ”naiva memos” (Nygren & Blom, 2001; i Blom & 

Morén 2003, sid 58). De bygger visserligen av min tolkningsram och förförståelse, men denna 

analysfas ett är mer att betrakta som min spontana tolkning av det som ”sker på eller närmast 

ytan” i situationerna och interaktionerna respondenterna beskriver.  

Reflektionerna har i sin tur inneburit omkategorisering av en del citat, rensning av hela eller 

delar av andra citat. Respondenternas berättelser utgör den empiriska domänen (Morén & 

Blom, 2003, kap. 3), det upplevda och observerbara. Genom att i en reflekterande dialog ställa 

frågor baserade på min tolkningsram till dessa berättelser försöker jag komma närmare det 

faktiskas domän, dvs. händelser som utspelar sig vare sig vi (eller snarare respondenterna) är 

medvetna om det eller ej (Morén & Blom, 2003, kap. 3). Reflektionerna ingår i resultatdelen 

med avsikt att låta läsaren följa med i de tankeoperationer som lett fram till den 

sammanfattande analysen och diskussionen. 

Verklighetens domän och generativa sociala mekanismer 

Slutligen har jag utifrån min tolkningsram resonerat kring resultatet och på så sätt logiskt 

byggt en sammanfattande analys som rör sig från den empiriska och det faktiskas domäner, 

mot ett mer teoretiskt abstrakt resonemang kring verklighetens domän (Morén & Blom, 2003, 

kap. 3). I verklighetens domän återfinns mekanismer som har potential att producera 

händelser. Resonemanget bygger på vissa grundläggande principer. Generativa sociala 

mekanismer är socialt definierade och socialt producerade, sällan observerbara i sig men 

likafullt verkliga. De tar sig uttryck i människors handlingar, men för att förstå handlingarna 

behöver vi titta på de resurser och valmöjligheter som villkorar handlingsutrymmet. 
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Mekanismerna är inbyggda på olika nivåer och påverkar, samverkar med och motverkar 

varandra. Att se människor och deras handlingar i en strukturell kontext är därför nödvändigt 

för att kunna göra några logiska slutledningar (Morén & Blom, 2003, kap. 3). 

Reliabilitet och validitet 

Kombinationen av observation och intervju bidrar enligt min mening till att min undersökning 

har en hög grad av pålitlighet, dvs. reliabilitet. Den empiri som avsetts att undersökas är 

handläggarnas tankar, känslor, upplevelser och beteenden i anslutning till olika 

interaktionssituationer och målet har i det hänseendet uppnåtts.  

Validitetsgraden är beroende på vilken vikt som åläggs de subjektiva upplevelserna som 

respondenterna delger. Med tanke på att det utifrån min tolkningsram är de subjektiva 

upplevelserna av interaktioner, regelverk och rutiner som påverkar respondenternas tankar, 

känslor och handlingar bör undersökningens validitet, dvs. giltigheten, kunna bedömas som 

hög.  

Generaliserbarhet 

Den första analysfasens tolkningar, som presenteras tillsammans med den empiriska 

resultatredovisningen, kan läsaren av detta arbete självständigt överföra till liknande 

sammanhang då det rör sig om vad Kvale (i Morén & Blom, 2003, sid. 52) benämner 

naturalistisk generalisering. Vad gäller den sammanfattande analysen är den med begränsad 

räckvidd generaliserbar på teoretisk nivå. Det betyder enligt Morén & Blom: 

 ”att specifika och kontextbundna empiriska observationer under analysen har förankrats i 

teoretiska begrepp och antaganden av mer generell karaktär. Därmed kan resultaten – i termer av 

teori – överföras till motsvarande verksamheter.” (Morén & Blom, 2003, sid. 52) 

Resultat och analys 

Interaktion med Klienterna 

Tre av de fyra respondenterna upplever att gruppen individer som söker försörjningsstöd 

förändrats på senare tid, medan en inte ser någon avgörande skillnad på den senaste perioden 

men anser att förändringen är märkbar jämfört med när hon för närmare tio år sedan började 

vid socialtjänsten. De två socialsekreterare som handlägger vuxna, dvs. de sökande som är 

över 25 år, uppger att förändringen främst består av en nytillkommen kategori av människor 

som tidigare inte haft behov av kontakt med socialtjänsten. Ungdomshandläggarna menar att 

det under många år varit ett besvärligt arbetsmarknadsläge för ungdomar i kommunen som 

inte har en gedigen utbildning eller ett gott stöd hemifrån. Det kan vara därför 

regelförändringarna hos arbetsförmedlingen och försäkringskassan inte påverkat deras unga 

klienter i samma utsträckning som de äldre klienter deras kollegor möter. Ungdomarna var 

redan tidigare i hög omfattning utestängda från A-kassa och sjukförsäkringar och beroende av 

försörjningsstöd från socialtjänsten. Förändringen som ungdomshandläggarna uppmärksam-

mar hos sina unga klienter är en markant hälsoförsämring som i brist på stöd från andra 

instanser hamnar på socialtjänstens bord. 

B: ”Ja, det får man väl säga. Det är ju en liten ökning på de här som… som kommer från rätt så 

välordnade förhållanden… där det finns tillgångar och dom har en helt annan utgångspunkt. Det 

kan ju bli en rätt så stor krock när dom kommer hit då, för majoriteten dom kommer ju hit för att 

det finns ju ingenting och utredningsmässigt så är det ju, ja… enklare. Och så får du ju inte dom 

här konflikterna som med dom som har tillgångar.” 

C: Det känns ju som att dels har det kommit en del andra klienter, dom som inte riktigt passar in. 

Många uttrycker själva: Jag är för sjuk för att vara på arbetsförmedlingen, men för frisk för att vara 

på psykiatrin t.ex. eller inom sjukvården. Dom har verkligen hamnat mellan stolarna. Det gör det 

ju svårt att bedöma vilka som passar in, vilka krav ska vi ha på dom? Också det att det kommer 

mer ”vanligt folk”, dom kanske har hus, bil, allt sådant som man skaffar sig när man har ett.. när 

man lever ett vanligt liv. Sedan rasar allting, hur ska vi se på det, hur länge ska det vara okej att 

äga det innan vi säger att ni måste sälja det? 
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Villkoren som ska uppfyllas för att vara berättigad till försörjningsstöd från socialtjänsten 

verkar när handläggarna beskriver dem vara relativt solklara och oproblematiska. 

Grundvillkoret är att den blivande klienten inte kan tillgodose sin försörjning på annat sätt, 

genom arbete eller sparade medel i form av pengar eller säljbara egendomar. Dessutom ska 

hon eller han antingen vara sjukskriven med läkarintyg, eller stå till arbetsmarknadens 

förfogande genom att vara inskriven vid arbetsförmedlingen och aktivt söka jobb. Villkoren 

framgår av en tjänsteskrivelse, ett direktiv, från socialkontorets ledning:  

”Regeringsrättsdomar visar att ’ANSVARET för den egna försörjningen är det primära’ medan 

’önskat arbete’ är  sekundärt”. ”Hinder för att utföra/klara av vissa jobb ska styrkas med 

läkarintyg” (Ludvika kommun, 2009) 

Handläggarnas arbetssituation inramas till hög grad av lagar, föreskrivna rutiner och 

vedertagen praxis. Socialtjänstlagens relativt vida omfattning är otymplig och till hög grad 

tolkningsbar, vilket till synes verkar ha fått till följd att handläggarna i det praktiska arbetet 

vänder sig till andra källor för vägledning. JP-socialnytt, där de senaste prejudicerande 

domarna presenteras, är en av källorna. Oavsett att handläggarna emellanåt reagerar med 

förvåning över domsluten - som ibland kan tyckas strida mot olika etiska och moraliska 

värden, ibland kanske även mot civilrättsliga lagar - så är dessa domar och domar från tidigare 

egna ärenden höjda över vidare kritisk reflektion och används framgent i de egna ärendena: 

A: ”Vi har ju långtgående delegation att skapa vårt eget jobb. Jag fattar ju tiotusen beslut i 

månaden själv (känns det som), medan enhetschefen fattar kanske ett. Man känner sig ju ganska 

mäktig, men man känner ju ansvaret också. Jag har både förtroendet och ansvaret. Det har jag 

aldrig haft något problem med. Man måste ju tänka igenom ordentligt så att man gör rätt. Man 

måste också vara beredd på att det kan bli en överklagan. Jag tror jag har varit i länsrätten, ja det 

måste vara drygt tjugo gånger, så nu börjar man kunna det här Jag använder JP socialnytt, där alla 

prejudicerande domar publiceras, för att se hur olika regler ska tolkas. Sedan samlar vi våra egna 

domar i en pärm. Sådana där vi varit uppe i länsrätten själva och sedan fått ett utslag. Kommer 

man hit och måste man börja skala av sådana bitar i livet som vi inte godkänner, kanske man 

hamnar i en skuld som blir kvar. Har klienten t.ex. lån i Swedbank så ger vi klienten rådet att 

genast öppna ännu ett nytt konto i Handelsbanken och så måste han eller hon sluta betala på sina 

lån. Då kommer inte banken åt våra utbetalningar, som dom annars skulle ta direkt för att täcka 

dom uteblivna amorteringarna! Folk kan tappa hakan till en början när vi ger det rådet, men de 

inser snart att det är det enda möjliga eftersom verkligheten annars blir att banken tar allt utbetalt 

bistånd. Vi har nog någon klient som har varit på alla banker här i stan utom möjligen 

länsförsäkringarnas bank. 

C: ”Det är ingen skillnad om klienten har skulder på bilen. Det har kommit en dom nyligen, som 

visar att även om bilen är fullt belånad och egentligen inte skulle ge något överskott vid försäljning 

så ska den ses som en tillgång. Klienten ska enligt domen sälja bilen och använda pengarna till sin 

försörjning, alltså inte betala av bilskulden. Man ska leva på dom pengarna. Det var en dom som 

nyligen på JP-socialnytt, men jag har aldrig varit med om det själv. Det innebär ju att skulden 

slutligen hamnar hos kronofogden och att skulden växer ytterligare. JP-socialnytt tittar jag ofta i, 

likaså reflektioner med kollegor, det tycker jag vi gör supermycket här. Verkligen tar hjälp av 

varandra och hör hur andra tänker och gör. Det känns som att det spelar ingen roll vilken man 

möter här. Utan att det är liknande bedömningar, även om det är individuella bedömningar i varje 

fall.” 

Väl fungerande interaktion med Arbetsförmedlingen 

Det är Arbetsförmedlingens handläggare som bedömer om klienten uppfyller kravet på att stå 

till arbetsmarknadens förfogande, och socialsekreterarna beskriver ett nära och gott samarbete 

med Arbetsförmedlingens personal även om kulturen och synsättet skiljer sig åt mellan 

myndigheterna. 

B: ”Har dom en individ där som dom konstaterar att ’det här går ju inte’, så kallar dom oftast till 

ett möte, så diskuterar man det här gemensamt med klienten. Och då kan det ju bli så att vi 

konstaterar att: ’Nej, men vi tar över’. Du kanske inte ska vara här, du kanske behöver något 

annat? Dom har ju blivit bättre på det, och vet att det ska gå till så, så att dom inte bara ’nyper’ och 

skriver ut dom för att det kan påverka så mycket. Påverkar ju min bedömning givetvis, kan ju 

påverka sjukersättningar och… Dom blir ju nollade överallt, så det tycker jag väl… att sedan förra 

sommaren har det blivit bättre. Den uppfattningen verkar hela arbetsgruppen ha, att just med AF är 
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det rätt sällan det är några problem och man behöver inte gå i klinch med någon handläggare där 

nere. Häromdagen var det en handläggare som ringde och skällde på en av oss och menade att hon 

skickat fyra klienter till honom, som han inte kunde göra något för trots att de själva uppgett att de 

kunde stå till arbetsmarknadens förfogande till 100 %. Det kan man ju tycka är trist, men det är ju 

kommunikation i alla fall! Han visste ju vem han kunde ringa och kanske var det vi som hade gjort 

fel? Det går snabbt och vi vet vem som svarar i andra änden.” 

C: ”Samarbetet fungerar bra. Vi har träffar tillsammans en gång i månaden, vi som jobbar med 

ungdomar på AF och Soc. Vi har en ömsesidig förståelse för hur den andre jobbar. Aldrig varit 

med om att de skickat hit någon med en ”beställning” som man faktiskt kan uppleva att andra 

myndigheter, t.ex. psykiatrin, försöker göra. Men på arbetsförmedlingen är vi verkligen enade och 

vi förstår varandra. Sedan kan jag ju tycka att det här med ungdomar, att dom inte får så himla 

mycket hjälp till en början. Dom ska ju vara inskrivna och sköta sig PRICKFRITT i tre månader. 

Dom får inte missa med en dag ens, för att dom ska ha möjlighet att komma med i 

ungdomsgarantin och få stöd. Innan dess gör AF i stort sett ingenting och det säger dom ju uttalat 

också. Det kan man ju tycka är väldigt dåligt. Dom ska följa sin handlingsplan. En dag för sent… 

då börjar det ticka om med tre nya månader.”  

”Vi är inte arbetsförmedlare utan säger AF att en person inte är aktivt arbetssökande så är det 

oftast det vi går på. AF är ju det enda sättet att kontrollera att den sökande verkligen söker jobb. 

Kan ju tro på klientens ord, men det måste synas svart på vitt. Jag har lärt mig mycket om AF:s 

regelverk om vilka kategorier… sökandekategorier, flyttbara osv. Jag uppfattar inte att AF är 

speciellt hårda mot ungdomarna om de gör vad de kan själva. Är man däremot inte aktiv själv så 

blir det besvärligare. Sedan kan vi göra avsteg. T.ex. har vi inom ungdomsteamet kommit fram till 

en policy i de fall då en ungdom varit två, tre dagar försenade. Då gör vi ett avdrag, inte helt 

avslag, på försörjningsstödet.”  

D: ”Det är regeringen som har satt den här ribban; det är arbetslinjen som gäller. Det är det vi har 

att jobba efter Jag har behövt sätta mig in en hel del i AF:s regelverk. Dom är väldigt bökiga, och 

det är interna jobbcoacher och externa jobbcoacher, sökandekategorier som vi också börjar svänga 

oss med. Står man i en viss sökandekategori så innebär det att man t.ex. har ett handikapp, psykiskt 

– fysiskt - eller socialt, som gör att man har tillgång till fler av AF:s åtgärder. Arbetssökande utan 

handikapp möter högre krav, osv. Ibland har jag suttit på möten vid arbetsförmedlingen där 

arbetsförmedlaren frågat klienten ’är du säker på att du inte har någon slags handikapp, har du inte 

lite dyslexi kanske? Hade du haft ett handikapp eller varit invandrare hade vi kunnat hjälpa dig på 

ett annat sätt.’ Där kanske våran utbildningsnivå skiljer mellan myndigheterna, hahahaha!” 

Det verkar alltså som att handläggarna vid socialtjänsten i stort sett är tillfreds med samarbetet 

med arbetsförmedlarna och känner tillit till de senares bedömningar och beslut, vilka i de 

flesta fall anammas av den egna organisationen. Beskrivningarna ger en bild av de båda 

myndigheterna som varandras komplementärer, genom att socialtjänsten anpassat den yttre 

gränsdragningen och den inre specialiseringen i förhållande till Af. Med detta menar jag att 

socialtjänsten inte behöver bygga en fullständigt egen kontrollfunktion över den kategori 

klienter som är gemensam med Af utan överlåter kontrollen och bedömningar om eventuella 

sanktionstillfällen till Af. Det återstående kontrollarbetet består i ekonomiska bedömningar 

kring ersättningens storlek. Ett annat sätt att beskriva det på är att socialtjänsten ”köper” 

tjänsten kontroll av arbetslösa av Af, och byter denna service mot en hållning att inte i sitt 

klientarbete använda ett konkurrerande regelverk som potentiellt skulle störa Af:s verksamhet. 

Problematisk interaktion med Försäkringskassan och Primärvården 

Det finns däremot andra situationer upplever handläggarna som problematiska. Av utsagorna 

tyder mycket på att interaktionen, eller kanske ska jag beskriva det som bristen på dialog, med 

andra myndigheter ställer upp hinder:   

D: Det kan vara sådana som hamnar lite mitt emellan, arbetsförmedlingen gör bedömningen att 

man inte är tillräckligt arbetsför och primärvården gör bedömningen att man inte är tillräckligt sjuk 

för att vara sjukskriven. Och då blir det lite svårt; vad gör vi med dom personerna? Vi bråkar, 

hahaha… med både arbetsförmedlingen och psykiatrin, eller primärvården.” 

C: ”Vi tittar på dom särskilda omständigheterna. Skriver en utförlig motivering varför den här 

personen anses vara berättigad i alla fall. Det blir ju verkligen att gå utanför ramarna, dom här som 

kanske mår väldigt dåligt men har det här kravet att vara på AF, och så vet man att det har skett en 

massa saker. Då kan man motivera det och den personen får ändå bistånd. Det är mer dom här som 

halkar mellan stolarna. Inte inskriven på AF, har kontakt på psyk, men inte är sjukskriven. Då kan 
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man gå på en bedömning som psykiatrin har gjort och tänka att det är okej nu, en månad eller två, 

tills det händer något annat. Min känsla är ju att Försäkringskassa aldrig går utanför några ramar, 

utan där är det ja eller nej och inget däremellan. De klienterna kommer hit istället.” 

D: ”Egentligen är det inte själva handläggningen som är det svåraste, utan det är att tillsammans 

med personen hitta en väg till självförsörjning eller bort härifrån. Det är ju mycket samarbete och 

samverkan, främst med Arbetsförmedlingen men också med psykiatrin. Det är mycket 

motiverande samtal, men jag menar; träffar man personer som… som är bostadslösa så är det inte 

så lätt att ställa sig till arbetsmarknadens förfogande i det läget, utan då får man ju titta på det 

först.” 

Olika slags hinder verkar således upplevas av socialtjänstens handläggare när dessa, genom en 

”andre-orientering” (Charon, 2004), träder in i en roll som företrädare för - eller partner med - 

klienten och tillsammans med denne försöker uppnå för dem gemensamma mål.  

Handläggarnas beskrivningar av primärvården, då främst psykiatrin, samt försäkringskassan 

visar en betydligt mer negativ hållning än den som gäller för Arbetsförmedlingen: 

D: ”Primärvården är mycket psykiatrin, men det kan vara vanliga somatiska sjukdomar också. Ett 

dilemma är att ungdomar ofta inte varit aktuella speciellt länge hos oss eller hos de andra, därför 

att Arbetsförmedlingen kanske sagt stopp redan från början och att det inte heller händer något 

inom psykiatrin. Vi kan tycka att dom behöver hjälp” 

D: ”Jag har också pratat med vuxenpsykiatrin och med killen om att nu har vi kommit så långt att 

vi har fått en ny tid hos psykiatrin vid regionssjukhuset, så han har fått med sig en massa 

frågeställningar från mig som han ska ta med sig dit. Han är lång, stor och kraftig, men jätteliten 

inuti och tar inte plats. Det tog lång tid för mig att få en relation med honom, så det är också något 

vi får jobba med. För honom handlar det ju inte i första hand om ekonomi. Han är ju inte heller 

sjukskriven eller inskriven hos arbetsförmedlingen. Han blir ju ändå beviljad ekonomiskt bistånd, 

för det finns ju särskilda skäl till att han ska ha det. Annars slår man ju helt undan fötterna på 

honom. Han gör ju ändå på något vis vad han kan för att bidra till sin egen försörjning.” 

Handläggarna upplever brister av flera slag vad gäller interaktion med Försäkringskassan och 

primärvården. De mest märkbara skillnaderna jämfört med den positiva bilden handläggarna 

ger av Arbetsförmedlingen är distansen och det opersonliga kommunikationsmönstret. 

Handläggarna ser visserligen positivt på det direktnummer till FK:s kundtjänst som de sedan 

årsskiftet har tillgång till, men saknar möjligheten att kunna nå FK:s handläggare direkt utan 

att passera kundtjänsten. Handläggarna på socialtjänsten upplever det även hämmande att 

därigenom inte kunna utveckla personligt kollegiala relationer med en fast grupp av FK:s 

handläggare. Kommunikationen verkar mer ha formen sekventiella monologer; frågor från 

socialsekreteraren och svar från FK:s handläggare, än öppen dialog eller förhandling kring 

ärendet. Här finns en avsaknad av såväl närhet som direkthet för att använda Johanssons 

(1997) begrepp.  

B: ”Det funkar inte alls på samma sätt (med FK, min anm.) som AF. Men sedan årsskiftet har vi 

ett direktnummer som vi kan ringa, så får vi all information vi behöver om en specifik klient. Hur 

ser det ut för Vera t.ex. Rent fysiskt (att träffas, min anm.)… med alla förändringar, vi skulle ju 

vilja få mer och tätare information från FK.” 

C: ”Vi har ett eget myndighetsnummer dit vi ringer, men det är ju bara kundtjänsten. Vi får ju inga 

nummer till några handläggare eller några nummer till dessa, utan de ringer upp efter att vi pratat 

med kundtjänst. Man får ju aldrig prata med samma person heller. Dom sitter ju lite varstans i 

Sverige 

Vidare så väcker de, ofta långa vänte- och handläggningstiderna, hos FK, psykiatri och A-

kassorna irritation gentemot dessa organisationer, och samtidigt stärks empatin gentemot 

klienterna som kommer i kläm. Här märks även en medvetenhet hos socialsekreterarna om det 

bestyr eller obehag det innebär att som klient hos socialtjänsten tvingas ansöka om ersättning 

månadsvis och i samband med detta varje gång behöva redovisa samtliga inkomster, utgifter 

och eventuella tillgångar. Det gäller främst de som socialsekreteraren anser tvingas vänta 

orimligt länge på ersättningar som de, enligt socialsekreteraren, troligtvis är berättigade från 

de andra försäkringssystemen. Oförståelsen för de långa handläggningstiderna förstärks 

genom att socialsekreterarna ställer dessa i förhållande till den egna organisationens 
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prioritering av snabb och effektiv handläggning, bedömning, beslut och utbetalning framför 

övrig administration: 

D: ”Ungdomar kan fortfarande få aktivitetsersättning upp till två år om dom inte har 

arbetsförmåga. Den handläggningstiden har jag varit med om har tagit över ett år. Vi ligger ju ute 

med pengarna under tiden och ska kräva tillbaks dessa från FK när beslutet är registrerat. Jag blir 

lika arg varje gång eftersom det sätter så onödig press på ungdomen, att tvingas söka här en gång i 

månaden i avvaktan på något som de förmodligen har rätt till. En del får ju avslag, men att en 

handläggningstid ska behöva vara så lång det fattar jag inte. Vi har en handläggningstid på två 

veckor, alltså vår intention. Vi lyckas hålla den något så när. Dokumentationen kan bli lagd åt 

sidan eftersom vi prioriterar bedömning, beslut och utbetalning. Dokumentationen kan man alltid 

ta i kapp senare. För en människa som behöver pengarna är det ju viktigare att pengarna sitter på 

kontot när räkningarna ska betalas än att det genast står i journalen att pengarna beviljats. FK:s 

regelverk tvingas man sätta sig in i vartefter man jobbar i mottagningen, när man hjälper klienter 

att förstå sin situation.”  

D: ”När jag har suttit på mottagningstelefonen och pratat med pensionärer, då har jag gått i taket! 

För att då har dom sin pension och så får dom ett tillägg i sin pension som är som ett 

bostadsbidrag, och det här tillägget är tidsbegränsat vilket gör att den här pensionären måste söka 

om – och det i god tid - för att det inte ska upphöra. Jag har pratat med FK om varför det är på det 

här sättet och dom säger att det är för att dom med jämna mellanrum ska få reda på om 

pensionären har bytt bostad och att beräkningsgrunden då skulle vara annorlunda. Men 

konsekvensen blir ofta att pensionären måste vända sig hit i avvaktan på ett nytt beslut, vilket kan 

ta upp emot två månader. Då ska den här stackars pensionären, enligt våran lagstiftning, vända ut 

och in på sina sparkonton och komma in med papper till oss och jag tycker inte att det känns bra.” 

Primärvården kritiseras av socialsekreterarna främst för långa väntetider till psykiatrin, samt 

snäva perspektiv som inte tar i akt klientens hela livssituation utan enbart bygger på den egna 

specialistavdelningens diagnos. Ett exempel på detta är den klient med psykosomatisk 

problematik som socialsekreteraren beskriver, där inte ens primärvårdens psykiatri 

tillsammans med den somatiska avdelningen tar ett helhetsgrepp på hälsofrågan utan hamnar i 

en cirkulär debatt om vad som är orsak och verkan, med resultat att klienten inte sjukskrivs av 

någon av specialistläkarna.  

D: ”Psykiatrin tycker att han är för frisk, primärvården sjukskriver honom bara när han har 

infekterade eksem, dom behandlar bara den delen men tittar inte på de andra bitarna. Han är för 

frisk för psykiatrin, inte tillräckligt sjuk för att vara sjukskriven via övriga primärvården. Han är 

nollklassad vid Försäkringskassan så då måste han ju söka bistånd här. På psykiatrin säger dom: 

’Om dina eksem försvinner kommer du att må bra och därför behöver du ingen hjälp från oss’. Då 

stångar man sig lite blodig och funderar hur man ska kunna hjälpa den här?” 

Att Försäkringskassan allt oftare underkänner primärvårdens sjukintyg verkar även ha fått 

som följd att läkare ibland inte ser någon mening i att utfärda dessa, fastän de behövs även för 

socialtjänstens bedömning. 

C: Vi kan gå emot FK:s bedömningar, det är ett hattande för klienten eftersom vi ska göra 

bedömningar varje månad och vissa sjukdomar går i skov. Reumatiska och psykiatriska diagnoser 

t.ex. Jag brukar oftast ringa till läkaren, för jag behöver ju veta hur lång tid klienten ska förväntas 

vara sjuk och planerade återbesök. Många läkare tänker också att det inte är någon mening att 

skriva ut ett sjukskrivningsintyg eftersom de räknar med att patienten inte kommer att få någon 

sjukersättning, och tänker inte på att den egentligen behövs även för ansökan hos oss på 

socialtjänsten.” 

Socialtjänsten har tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstingets 

primärvård en beredningsgrupp, där två av handläggarna i vuxenenhetens arbetsgrupp 

representerar socialtjänsten. Beredningsgruppen är tillskapad i syfte att främja samverkan 

kring klienter som riskerar falla, eller redan har fallit, mellan stolarna i kontakten mellan flera 

myndigheter: 

C: ”Vi kan aktualisera ärenden med klienter som är gemensamma för minst två av myndigheterna; 

AF, FK, primärvården, socialtjänsten. Vad kan vi göra för den här personen? Personen samtycker 

innan. Som handläggare är jag ju inte med på mötet utan det hålls med fasta representanter från 

respektive myndighet, vilket kanske gör att jag uppfattar FK som mer osynlig än de två kollegor 

från oss som är våra representanter. Det tar ju lite tid, det ska anmälas, det ska hållas möte, 

återrapporteras osv. men det är ett bra redskap.” 
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Interaktion inom den egna organisationshierarkin 

I beredningsgruppen sker också informationsutbyte mellan myndigheterna och en fråga som 

under hösten varit högaktuell är den förestående överflyttningen av klienter från FK till AF 

vid årsskiftet 2009/2010: 

D: ”En konflikt som uppstår när det gäller moral är ju när vi ska möta dom här människorna som 

nu skrivs över från FK till AF och hamnar i ett sämre ekonomiskt läge. Dom ska ju få gå det där 

introduktionsprogrammet, och är det så att man inte platsar på arbetsmarknaden så ska man 

återremitteras till FK. I samband med att dom börjar vid AF ska dom vara berättigade och 

uppmanas att gå med i A-kassa, vilket gör att dom kommer upp i en högre ekonomisk nivå så då 

ska vi inte behöva se dom här. Men har dom inte gjort det eller får den lägsta ersättningen så 

tvingas dom ju att söka här för att fylla upp. Sedan är det ju vad som händer efter det här 

introduktionsprogrammet, dom som inte går vidare hos arbetsförmedlingen. Har dom mindre är tio 

timmar arbetsförmåga ska dom till socialtjänsten.”  

C: ”Vi vet antalet som skrivs ut (från FK, min anm.) nu vid årsskiftet, ca 60 personer i första 

omgången, men det är ingen som gjort någon förhandskoll om hur många som kommer hit till oss. 

Dom ska ju till arbetsförmedlingen och ska då ha rätt till A-kassa. Men ingen vet hur lång tid det 

kommer att ta och hur hög ersättningen blir. Klarar dom sig på det, eller behöver dom 

utfyllnadsstöd från oss? Dessutom ska dom återgå till den ersättningsnivå som de hade innan 

sjukskrivningen, men det kan vara så långt tillbaks att det inte finns några registeruppgifter kvar 

som visar vilken nivå de var på. Så ingen vet hur mycket A-kassa dom kommer att få.”  

De kommande förändringarna hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen verkar ge 

upphov till många nya frågor och farhågor hos socialtjänstens handläggare. De inarbetade och 

solklara bedömningsgrunderna, med sin skiljelinje mellan arbetsför och sjuk, kommer 

uppenbart att ställas på prov och ingen verkar vara förberedd på vad som kommer att ske. 

Eftersom socialtjänsten överlåter disciplineringen av de arbetslösa försörjningsstödtagarna till 

Af, men tillåter sig att bortse från FK:s bedömningar kommer överflyttningen mellan FK och 

Af att innebära gränsdragningsproblem för handläggarna Många av socialsekreterarna har 

också reagerat starkt på ett preliminärt besked att FK ska vara samordningsansvariga i en ny 

samverkansform. 

 B: ”ÄNNU fler förändringar är på gång. FK ska enligt den lokala chefen ha fått direktiv att stå 

som samordningsansvarig för Socialtjänsten, FK, AF o primärvården vad gäller de som har 

arbetsförmåga mer än 10 timmar i veckan. Socialtjänsten ska åläggas totalansvar för dem som har 

lägre arbetsförmåga än detta? Det är jättekonstigt och vi har så lite information om det… …Alla 

dessa som kommer att flyttas från FK till AF, vi vet ju att det kommer att hända, men vi vet inte 

något av vad det blir för utfall. Blir det AF:s bedömning, FK:s bedömning eller Socialtjänstens 

bedömning?” 

Handläggarna har nyligen träffat politikerna i socialnämndens individutskott, de har haft 

återkommande informationsträffar med socialchefen och förvaltningschefen och de har även 

intervjuats av en organisationskonsult som har i uppdrag att genomlysa verksamheten inom 

hela individ- och familjeomsorgen. Här syns det som att det uppstått ett vakuum mellan å ena 

sidan de behov och de förväntade framtida omvärldsförändringar som handläggarna har att 

hantera, och å andra sidan de mål som kommuniceras och medel som tillskjuts av den 

kommunala organisationsledningen: 

C: ”Politikernas intresse överskuggas av försörjningsstöd, praktik, kontaktperson, skuldrådgivning 

och andra insatser. Politiska mål, det blir ofta fina ord på papper och givetvis ska vi jobba efter det. 

Men sedan blir det inte så mycket mer. Målen vi arbetar med är ekonomisk trygghet, jämlikhet och 

alla ska i princip bli självförsörjande och dom målen arbetar vi ju med. Når vi dom? Det gör vi ju 

inte, målet är väl att vi inte ska finnas egentligen. När vi träffade politikerna för någon vecka sedan 

vände vi på frågan; nu när det ser ut så här med alla som kommer att utförsäkras och det bara blir 

värre och värre. Vi kommer att få mycket mer att göra, hur ser NI på vårat uppdrag? Hur vill NI att 

vi ska arbeta? Det kunde inte dom svara på, annat än ’Ni gör ett så bra jobb nu, fortsätt som ni gör 

nu’. Vi ville ju ha ett mer konkret innehåll eller uppdrag; ska vi bli hårdare? Hur ska vi bedöma … 

vilka krav och förväntningar ställer ni på oss? Jag menar, sitter vi snart på 80 ärenden var så hinner 

vi ju inte annat än betala ut pengar. Vi hinner då inte ens kolla att folk har rätt till pengar utan det 

blir bara att betala, så det kan man ju uppleva att dom vet ju inte.. det blir lite mycket detaljer och 

politikerna har inte tillräckligt med kunskap här. Ändå är det ju på deras uppdrag vi arbetar Det 

skulle behövas en snabbare och enklare kontakt genom alla led. Jag föreställer mig att politikerna 
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och administrationen har tät kontakt med varandra. Vi har ju politikerbesöket en gång i halvåret, 

där vi utbyter erfarenheter. I den formen vi har dom idag räcker de besöken, men vi skulle behöva 

ha tätare möten med alla tre nivåerna närvarande, politiker, administration och vi som arbetar med 

klienterna.” 

D: ”Vi fick ett presentationsmaterial, där det på första sidan står ’Våra målmedvetna politiker visar 

vägen’. Den säger ju inte så mycket. Hur ska vi göra det här? Det står ’nya mål och styrtal’, ’Öka 

antalet motprestationer för erhållande av socialbidrag’. Och då undrar vi, vad tänker dom, är det att 

vi ska ställa högre krav på folk så att dom inte kan kvalificera sig att få socialbidrag och på så sätt 

spara pengar? Eller ska vi utöka våran öppenvårdsverksamhet så fler kan få social praktik och att 

det därigenom blir en motprestation, eller vad menar dom? Det här är något som hänger i luften. 

Vi har ju dom här punkterna vi ska jobba efter: Social jämlikhet för alla, folk ska bli 

självförsörjande och det ena med det tredje, men hur? Vilket ansvar har vi, eller ska vi bara titta på 

om folk är berättigade till kronor och ören? Då lever vi ju inte upp till dom här fina punkterna i 

IFO.s plan. Jag saknar den här omvärldsanalysen, vad som händer i samhället med dom klienter 

som behöver söka socialbidrag och riktlinjer till oss därifrån hur vi ska jobba. Vilken roll ska 

socialtjänsten spela i det här nya, vad blir vårat uppdrag? Vilka resurser behöver vi och vad ska 

finnas? Om jag inte minns fel så har politikerna haft ett budgetmöte där dom kommit fram till att 

man vill liksom ge i uppdrag till förvaltningschefen att ”det här vill vi ha svar på”, så har han i sin 

tur anlitat konsulten att genomlysa IFO. Någon slags omvälvande strukturförändring kommer det 

att ske och man har satt fokus på chefsnivå och öppenvård. Då inbegriper det familjeterapeutiska 

delen, beroendeenheten och social praktik, det som inte är lagstadgad verksamhet.”  

B: ”Jag menar socialchefen ser ju vad vi lever i, det blir ett konstaterande…sedan har du ju en 

annan verklighet, politikernas. Ja, det spelar ju ingen… samtidigt tycker jag hon är bra på…. Hon 

är ju den som har koll på förändringarna, men man kan ju fråga sig… det stannar ju. Hon skulle 

säkert vilja, men får inte, det finns ju inga pengar. Ja, förvaltningschefen har jag ingen aning om, 

men socialchefen förstår. Men hur hon ska kunna gå vidare med det? Det är väl om hon ska driva 

det mycket starkare. Uppåt då, men det går inte!” 

C: ”Efter att ha träffat konsulten i tre timmar, kan man ju fundera över hur hon ska kunna komma 

fram till något på den korta tiden. Vi pratade inte om det vi hade förväntat oss att prata om under 

mötet, utan det var också mycket detaljer: Varför gör ni så och inte så? Vi trodde utifrån 

uppdragsbeskrivningen att det skulle vara mer övergripande frågor. En del tror ju att allt är 

förutbestämt och att det ska ske en omorganisation som redan är klar. Hon ifrågasatte regler och 

tolkningar: ’Ni kan alltid villkora försörjningsstöd’ och det tyckte vi att det inte går, att vi inte får, 

men hon sade att ’jodå, om ni gör på det här sättet…’, ’jag har jobbat i en kommun där det var så 

att om man var borta en dag var det 10 % avdrag, 2 dagar 20 % och var det tio dagar så rök allt’. 

Så det kan jag nog se att tolkningen av regelverket börjar ifrågasättas. Det innebär ju också att vi 

ska jobba mer med kontroll.” 

C: ”Budskapet har varit att det kommer att bli värre, vi kommer att få fler biståndssökande, 

budgeten kommer att gå minus med si och så många miljoner. Mer i detalj hur många individer det 

handlar om det har jag inte sett. Ledningen är lite osynliga och man vet inte riktigt vad dom gör. 

Det skulle kännas bra om man vid något möte skulle få information om alla förändringar som 

väntar och hur vi ska möta dessa. Nu löser vi ju detta inom gruppen. Jag förstår att dom jobbar 

med dom här frågorna i ledningsgruppen, men det är inte i någon dialog med oss upplever jag. 

’Öka antalet motprestationer för att få socialbidrag’, det är ju något som kommer uppifrån och vi 

vet ju inte vad som menas med det och när det ska börja gälla. Vi vet ju det att det inte finns 

utrymme för att ge något extra. Vi måste följa lagen och vara ganska hårda i våra bedömningar. 

Blir det många nya ställningstaganden som vi inte stött på tidigare kommer det säkert att lyftas, 

först inom arbetsgruppen, sedan till andra nivåer också. Ingenting har sagts runt kompetensen men 

vad som helst kan ju komma i slutrapporten. Några av oss kan ju t.ex. ART, ASI och MI och det 

kanske behöver kunna utnyttjas av hela IFO, inte bara vår enhet. Vi skulle behöva fler insatser 

eller mer verktyg att ta till. Vissa kommuner har Arbetscentrum att skicka klienter till ganska 

direkt. Vi har ju inte det och det är bara de som varit hos oss en längre tid som erbjuds praktik. Om 

det blev helt ohållbart och arbetet inte klarar att upprätthålla socialtjänstlagen, då kanske vi skulle 

göra en anmälan mot oss själva. Men det kanske är svårt, eftersom man är mitt uppe i det själv och 

är rädd att få kritik. Det är inte det första man gör.”  

D: ”Vi gjorde en inventering av vilka utbildningar och vidareutbildningar som finns samlade; 

Socionomutbildning, MI, ADAD, ART, DISA, Sorgbearbetning, hedersrelaterat våld och 

kvinnofrid, trafficking etc. Det finns inget uttalat vad vi ska hålla på med. Om vi bara ska sitta och 

betala ut försörjningsstöd finns inget behov av socionomer, då finns inget kvar av det sociala 

arbetet. Skulle det urholkas för mycket skulle vi skrika om det. Man får ju ta det den väg det är; 

prata med chefen som får ta det uppåt osv. Sedan får man koppla in facket.”  
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A: ”Vi har ju alltid möjligheten att nöja oss med att bara betala ut försörjningsstöd och inte bevilja 

något annat bistånd” 

De officiella politiska målformuleringarna är vackra och rimliga men luddiga, anser 

socialsekreterarna och efterfrågar mer konkreta riktlinjer för hur de ska arbeta för att uppnå 

målen. På en direkt fråga till politikerna i socialnämndens individutskott får de till svar att de 

gör ett bra jobb idag och ska fortsätta på den inslagna linjen. Parallellt har den politiska 

ledningen med utgångspunkt från det kommunala budgetarbetet initierat ett förändringsarbete 

som sänder förvirrande signaler till personalen. Speciellt den genomlysning av verksamheten 

som görs på uppdrag av politikerna av en inhyrd konsult verkar späda på förvirringen, och 

väcker även oro hos vissa i arbetsgruppen. Socialsekreterarna signalerar ett starkt förtroende 

för socialchefen, vars lyhördhet och utåtriktade arbete de uppskattar. Samtidigt föreställer de 

sig att hennes inflytande över verksamhetsutvecklingen är synnerligen svagt och kringskuret 

av ekonomiska begränsningar och politiska ställningstaganden. 

Trots att socialsekreterarna uppger att de har regelbundna kontakter såväl med den politiska 

nämnden som med organisationsledningen – socialchefen och förvaltningschefen – uppfattar 

jag att de saknar en dialog som skulle kunna fungera verksamhetsutvecklande samtidigt som 

den skulle vara trygghetsskapande. Till stora delar hålls ett embryo till en sådan utvecklande 

dialog levande inom gruppen, men ingen av handläggarna känner att den förs vidare uppåt i 

hierarkin. I den mån den ändå kanske gör det ser handläggarna inte att deras frågeställningar 

återspeglas på ledningsgruppens agenda.  

Arbetsgruppen i sig, dvs. socialsekreterarna samt enhetschefen, lämnas till stora delar att 

utforma sitt arbete självständigt, utan inverkan från politiskt håll, och med en till synes låg 

grad av detaljstyrning och kontroll från organisationsledningen. Kan de, i och med sin till 

synes autonoma ställning, göra precis som de vill eller hämmas detta av andra faktorer? 

Johansson (1997) menar ju att handläggarna i byråkratiska myndigheter innehar en, ur ett 

hierarkiskt organisatoriskt perspektiv, stark maktposition genom sin centrala roll och en låg 

grad av ersättningsbarhet i organisationen. Till detta kommer den professionella status 

socialsekreterarna innehar genom sin vetenskapsbaserade kunskap – socionomexamen samt 

ett flertal påbyggnadsutbildningar - som Johansson menade var att anse som en specifik 

maktfaktor i sig, med potential att rubba den hierarkiska maktstrukturen inom en byråkratisk 

organisation. Svaren på detta, anser jag, står till viss del att finna i vad som redan framkommit 

men vi behöver även gå vidare för att se på arbetsgruppens sammansättning och 

intervjupersonernas bild av sig själva och sina kollegor när de beskriver vardagen på jobbet. 

Interaktion inom enhetens arbetsgrupp 

Kollegorna är betydelsefulla för handläggarna, såväl vad gäller erfarenhetsutbyte vid konkret 

regeltolkning och ärendehantering i allmänhet, som i form av emotionellt stöd. Till viss del 

verkar båda aspekterna hänga samman. Atmosfären på avdelningen genomsyras av trygghet, 

genuin vänskap och en varm omtanke om varandra. Det är tillåtet att vara öppen med sin 

eventuella vilsenhet eller osäkerhet – det finns inga dumma frågor – och ta hjälp i arbetet, 

redan från sin första dag på det nya jobbet. Också de som arbetat relativt lång tid på enheten 

vänder sig i stor utsträckning till varandra för att få sina tankar kring ett ärende bekräftade, 

även om de på egen hand faktiskt redan processat fram ett beslut:  

C: ”Vi är en jättebra arbetsgrupp. Skulle den inte ha varit det när jag kom hit skulle jag aldrig ha 

klarat av att jobba här. Det är så öppet, vi springer ju till varandra hela tiden och frågar. Hur gör 

man det här? Hur tänker du? Hur ska jag bedöma det här? Hur ska jag göra den här beräkningen? 

Ska jag ta med den här inkomsten eller inte? Små och stora saker. Och det vet jag att många med 

mig har uttryckt att det inte skulle gå att jobba annars, för det är så pass tungt i sig jobbet, så man 

behöver stöd av varandra. Det är nära till skratt och vi behöver nog ibland kunna se det komiska i 

det här tragiska också, som man möter. Det är bara positivt faktiskt.”  

B: ”Det kände man om inte annat i början då man var lite osäker på vad man kunde ta upp här. Det 

märks även på dem som kommit nya efter mig, det räcker att vara med på en sådan 

ärendegenomgång så tar man upp vad man tycker även om man tycker att man har många 
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’dumma’ frågor. Jag menar, kan man det inte så kan man det inte, och då kommer det upp till 

diskussion.” 

A: ”Ärendegenomgångarna är bra. Det är väl mest om man själv kört fast som man tar något. 

Sedan är det lite olika stil, som bidrar till att det är lite olika typer av frågor som kommer upp. Jag 

brukar själv vara väldigt kort och koncis. Min fråga har jag för det mesta ett tänkbart svar klart för, 

men behöver bolla och bekräfta.”  

Arbetskollegorna delar på ansvaret för många sysslor, mottagningstelefonen är ett bra 

exempel där var och en av handläggarna i ett löpande schema har ”sin dag” som 

mottagningsansvarig. Då tar denne mot nya ansökningar och fördelar ärenden på sig själv och 

resten av arbetsgruppen. Denna första telefonkontakt med de blivande klienterna består av 

relativt strukturerade frågor, råd och instruktioner om hur den biståndssökande ska gå vidare 

med sitt ärende. Vid sjukdomsfrånvaro ställer kollegorna upp genom att bistå den frånvarande 

med dennes ärendehantering. Samtliga säger att de har bråttom tillbaks till jobbet efter 

sjukdom.  

B: Ja visst är det ju så att man har bråttom att komma tillbaks till jobbet om man är sjuk eller 

VAB:ar. Ärendena blir ju liggande, men samtidigt tar gruppen det som är nödvändigt att hantera 

under tiden. Vissa saker kan ju ligga ett tag utan att det gör något. Är du sjuk en vecka måste ju 

någon annan ta hand om ansökningarna t.ex. Det går ju inte att bara låta högen växa för den som är 

hemma, utan det tar vi ju gemensamt hand om och fördelar. Kommer det in ansökningar i början 

av månaden, behöver de ju inte behandlas på ett par veckor eftersom beslut och eventuell 

utbetalning ska göras senast i nästa månadsskifte. Månadsskiftena är den kritiska perioden, men 

det bara fungerar. Vi ser ju alla om det är någon som är sjuk, och så tittar man i dennes… ”oj, här 

låg det en hög!”. Hinner jag med, kanske jag betar av två, tre av hennes per dag. Blir det ett berg 

av ärenden, då måste vi ju ta tag i det och dela ut. Likaså om den som ska ha mottagningsansvaret 

är sjuk, så tar den som kan över ansvaret. Dom där bitarna löser vi själva i arbetsgruppen, det 

behöver aldrig Enhetschefen bry sig i. Det vet man ju själv, vissa saker måste ju funka.  

Under arbetstid råder en febril aktivitet på kontorsrummen. Besök, telefonsamtal, 

dokumentation. På rasterna är det nästan undantagslöst en uppsluppen stämning där allt 

mellan himmel och jord kommer upp som samtalsämnen, men väldigt sällan ärendefrågor. 

D: Det känns som att enhetschefen är en i arbetsgruppen. Rent generellt tycker jag arbetsgruppen 

fungerar bra. Vi försöker medvetet att inte prata så mycket ärenden när vi fikar eller på lunchen. Vi 

kan bli lite sura på andra enheter som pratar ärenden i fikarummet. Jag som person tycker det är 

viktigt att kunna ha roligt på jobbet. Man kan inte bara grotta ner sig i allt tungt som är med 

människor, för då orkar man inte med.  

Tillit till enhetschefen och kollegorna är viktigt och i socialsekreteraryrket mår alla lite sämre 

ibland. Då är gemenskapen och förtroendet för varandra oumbärligt.  

B: ”Nu känner jag olust inför det här”, eller ”Fy fan, nu har jag haft der här…”, det pratas det ju 

om. Är det så att säga ”djupare”, då går jag till enhetschefen. Det känner jag mig tillfreds med. 

Handledning är en otroligt viktig ventil. Vi diskuterar ju väldigt sällan ärenden på handledningen 

utan det är mycket process och mående. ”Ska det vara så här?” Det är ju det tillfället vi har, och 

det tycker jag alla tar tillvara på.  

C: Det är högt i tak och man kan säga att man är förvirrad, även ta upp på handledning. Där känner 

jag att man kan ta upp vad som helst. Där är vi hela gruppen och vi är trygga med varandra. Jag 

upplever att alla får plats, men självklart som i alla grupper finns det de som pratar mer och de som 

pratar mindre. Men jag upplever att de som pratar mindre, jag kan själv vara en av dom ibland, jag 

kan nästan tycka att det är bättre att dra mig tillbaks och lyssna och iaktta. Vi är några som är 

jämngamla och lärde känna varandra genom jobbet. Det känns superbra. På jobbet gör det inte så 

stor skillnad, visserligen kanske vi känner varandra lite djupare, men det har ingen betydelse om 

det är något jag undrar över eller behöver söka stöd. Då kan jag gå till vem som helst i 

arbetsgruppen. Vi träffas ju också allihop emellanåt. Det kan man höra: Är det inte dags att vi gör 

någonting snart? Vi värnar ju om att sammanhållningen bibehålls. Det brukar vara några som tar 

på sig att ordna med det praktiska. Avtackningar, giftermål… 

Under lediga stunder finns tydligen kittet kvar, kontakterna upprätthålls medvetet både på det 

yrkesmässiga planet, ofta även på det privata. En del av handläggarna vid enheten har 

utvecklat privata vänskapsrelationer. Främst de som åldersmässigt befinner sig närmast 

varandra umgås relativt flitigt även på fritiden. Precis som handläggarna och enhetschefen i 
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arbetet delar både börda, frustration och glädje verkar i stort sett samtliga på avdelningen 

tycka att det med jämna mellanrum behövs göras något kul tillsammans på ledig tid. Ibland i 

samband med planeringsdagar, men de flesta deltar också vid varandras jämna födelsedagar, 

bröllop etc. Vid föräldraledigheter hålls löpande kontakt med den som är hemma och denne 

bjuds alltid in att delta i t.ex. kurser och planeringsdagar. 

Sammanfattande analys  
Syftet är att med utgångspunkt från interaktionssituationer i denna sammanfattande analys 

söka en djupare förståelse för hur strukturer och generativa mekanismer i den kontext 

socialsekreterarna är verksamma påverkar deras arbetssituation, handlingsutrymme och det 

sociala arbetets utformning. Bäst att påminna oss om vad som kännetecknar generativa sociala 

mekanismer: 

Generativa sociala mekanismer 

 Är socialt definierade och socialt producerade.  

 Är sällan observerbara i sig men likafullt verkliga.  

 Tar sig uttryck i människors handlingar, men resurser och valmöjligheter villkorar 

handlingsutrymmet.  

 Är inbyggda på olika nivåer och påverkar, samverkar med och motverkar varandra. 

Att se människor och deras handlingar i en strukturell kontext är därför nödvändigt för 

att kunna göra några logiska slutledningar (Morén & Blom 2003, kap. 3). 

Ansvar som osäkerhetsskapande mekanism 

En viktig strukturerande funktion som organisationen fyller är enligt Johansson (1997) att 

placera organisationsmedlemmarna i en psykologisk miljö som anpassar deras beslut till 

organisationens mål och som förser dem med den information som behövs för att de ska fatta 

korrekta beslut. Detta innebär en insnävande definition av situationen. Som resultatet visar är 

vuxenenhetens handläggning, bedömningar och beslut, vad gäller försörjningsstöd i högsta 

grad styrt av regler, praxis och lagtolkningar. Dessa tillhandahålls av den administrativa 

ledningen genom interna styrdokument och genom prejudicerande domar publicerade i bl.a. 

JP-socialnytt. Handläggarna har delegerats en långtgående befogenhet att bedöma, fatta 

beslut och verkställa beslut, samtidigt som de har ett tydligt uttalat ansvar att följa 

organisationens direktiv och rutiner. Den långtgående delegationen av såväl befogenhet som 

ansvar skapar en emotionell miljö som utmärks av tungt allvar, noggrannhet, försiktighet och 

ängslan.  

Interaktionsritualer som trygghetsskapande mekanism 

Den emotionella miljön balanseras i positiv riktning genom de goda relationerna inom 

arbetsgruppen. Handläggarna upplever frihet i arbetet på så vis att deras dagliga arbete inte 

övervakas eller styrs av enhetschefen. Enhetschefen uppfattas som en likvärdig medlem i 

arbetsgruppen med kompletterande och stödjande arbetsuppgifter, snarare än som en 

beslutsfattare högre i den hierarkiska strukturen. Ärendefrågor behandlas till viss del på 

veckovisa ärendegenomgångar med enhetschefen men också till stor del ”på golvet” 

kollegorna emellan genom spontana besök på varandras rum där dörrarna står öppna såvida 

inget klientbesök pågår. Kommunikationsvägarna inom enheten är korta och snabba, vilket är 

något som handläggarna uppskattar högt, och många säger att de kan bolla sina tankar med 

vem som helst på avdelningen beroende på vem som är tillgänglig för tillfället. 

De här korta meningsutbytena kring ärendehandläggning, bedömningar och beslut ser ut att 

för de flesta handläggarna ha ett större emotionellt än faktiskt värde då flera av dem uppger 

att de oftast individuellt har processat frågeställningarna färdigt, men söker de andras 

bekräftelse innan de slutligen registrerar och meddelar beslutet.  
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Bekräftelsebehovet kan, sett ur ett interaktionistiskt perspektiv (Charon, 2004), antas fylla 

flera funktioner. En funktion kan vara att handläggaren, genom att regelbundet spegla sina 

enskilda ärenden mot de gemensamma perspektiven, försäkrar sig om att bedömningar som 

hon eller han gör delas av gruppen. I den mån ärendehanteringen stämmer med gruppens 

perspektiv skapar det emotionell energi, känslor av trygghet och stolthet, för både gruppen 

och den individuelle handläggaren. Skulle å andra sidan den enskilda bedömningen skilja sig 

från gruppens perspektiv i för hög grad skapar det hos individen, om än inte så starka och 

destruktiva emotioner som skam, möjligen en ängslig känsla av otillräcklighet som behöver 

hanteras på något sätt. För arbetsgruppen medför allt för hög frekvens av sådana situationer 

känslor av splittring och otrygghet, eftersom rollövertagandet inte kommer att fungera 

tillfredsställande och omgivningens beteenden av de enskilda individerna kommer att 

uppfattas som oförutsägbara och svårbegripliga (Charon, 2004).  

I min undersökning påvisar resultatet att arbetsgruppen på avdelningen visar en stor öppenhet 

inför individuell osäkerhet och uppmuntrar medlemmarna att öppet ventilera små som stora, 

ibland kanske dumma, frågor eftersom varje sådan situation ger tillfälle att lära sig av 

varandra. På så sätt levandehålls, konserveras och fortplantas ett, visserligen regel- och 

rutinstyrt men desto viktigare, internaliserat perspektiv hos gamla och nytillkomna 

medarbetare. Handläggarnas självbilder, och yrkesidentitet, blir därigenom produkter av 

varandras definitioner. Den enskilde handläggarens handlingar styrs indirekt, av ett behov att 

de verifiera sin egen och de andras förväntningar (Charon, 2004). 

Behovet av kontroll från högre nivåer av den hierarkiska byråkratin blir därmed mer eller 

mindre överflödig. ”Bromsen” som motverkar att verksamheten utvecklas i riktning bort från 

ledningens intentioner är så att säga inbyggd i gruppens egen dynamik genom att det fåtal 

individuella avvikelser från gruppens normer som trots allt uppstår i enskilda ärenden anses 

som naturliga misstag på vägen att lära sig arbetet. Genom att handläggarna odlat varma och 

kamratliga relationer med varandra och regelbundet tillförsäkrar sig att deras beslut blir 

bedömda och bekräftade av varandra uttrycks inte kollegiala tillrättavisningar som personlig 

kritik, utan mer i former av vänskapliga och utvecklande resonemang.  

Som medlemmar i grupper försöker vi alltid att använda de symboler som är gemensamma för 

gruppen. Därför är det nödvändigt för handläggaren att kommunicera utifrån den position 

denne har i gruppen, och att använda sig av de perspektiv och beteenderegler som finns inom 

gruppen. Detta ökar den ömsesidiga tilliten och tryggheten (Charon, 2004). 

Den friska individens självförsörjningsansvar som ”religion”. 

Det övergripande målet för verksamheten är att de människor som blir klienter hos 

socialtjänsten så snart som möjligt ska kunna avskrivas som ärenden antingen för att de blivit 

självförsörjande genom arbete eller genom inkomster från andra bidragssystem. Att stå till 

arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka arbete är det grundläggande kravet, oavsett 

samhällsstrukturen i form av arbetsmarknaden och förmedlingsfunktionen fungerar eller inte. 

Det viktiga är att som klient visa för myndigheterna att sökandevillkoren uppfylls. Eget 

företagande eller andra former av självförsörjning vars omfattning inte är offentligt mät- och 

kontrollerbart innebär ofta att individen inte anses berättigad till bistånd.  

Det finns med andra ord ett samhälleligt definierat högre ideal, med tillhörande ”heligt 

laddade” symboler i form av begrepp, som t.ex. arbetssökande, arbetsgivare, arbetstagare, 

självförsörjning och individuellt ansvar, och ritualer i form av regelverk som ska lydas och 

beteenden som individen förväntas delta i för att inte betraktas som avvikande och därmed 

blasfemisk (Collins, 2008).  

Genom att organisationen dragit en tydlig gräns mellan de klienter som anses friska och de 

som är sjuka eller av annan anledning har ”rätt” att inte stå till arbetsmarknadens förfogande 

är en första viktig sorterings- och kategoriseringsprocess definierad. Skillnaden utgörs av 
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graden av klientens individuella handlingskapacitet och ställning gentemot arbetsmarknaden. 

De olika kategorierna utlöser två skilda handläggnings- och handlingsprocesser.  

Systemintegration med Arbetsförmedlingen runt de friska klienterna 

De som är friska anses ha tillräcklig individuell handlingskapacitet att utkrävas personligt 

ansvar att stå för nödvändiga förändringar för att komma tillrätta med sin situation. Kravet på 

dessa är att stå till arbetsmarknadens förfogande genom att vara anmälda vid 

Arbetsförmedlingen, följa sin handlingsplan och aktivt söka jobb. Socialsekreterarens 

myndighetskontroll består vad gäller denna kategori huvudsakligen i att månadsvis 

kontrollera den ekonomiska ställningen och på så vis bedöma rätten till försörjningsstöd. 

Kontrollen (Johansson, 1997) att klienten sköter sitt åtagande att aktivt söka arbete har 

överlåtits till Arbetsförmedlingen. Avtalsbrott mot detta åtagande registreras och bedöms av 

Af och rapporteras till socialtjänsten. Bedömning av sanktionernas storlek görs enligt 

socialtjänstens egna rutiner.  

Denna samverkanskonstruktion med Arbetsförmedlingen innebär för socialtjänsten fördelen 

att inte behöver bygga en egen motsvarande kontrollverksamhet, som troligen skulle vara 

både omständlig och resurskrävande (Johansson, 1997). Samtidigt innebär denna 

”outsourcing” av en viktig kommunal myndighetsutövning till en statlig myndighet att 

socialtjänstens handlingsalternativ för arbetslösa klienter begränsas till symptombehandling 

(Mårtensson m.fl., 1988), dvs. utbetalning av försörjningsstöd under varierande lång tid. 

Möjligheter till egna lösningar att t.ex. under arbetslösheten stärka individerna för att på 

längre sikt omvandla den lokala arbetskraftsreserven till välbehövliga produktiva resurser 

försvåras och kan lämnas därhän av såväl den politiska som den administrativa ledningen vid 

socialtjänsten. 

Målsättningen i arbetet med denna klientkategori är kort och gott att de så snart som möjligt 

ska bli självförsörjande, antingen genom arbete eller via andra bidragssystem. I 

socialsekreterarnas direktiv står även klart och tydligt att utredningen endast ska ta i akt det 

bistånd klienten ansökt om, vilket inte skapar incitament att tillsammans med klienten utreda 

ytterligare social problematik som kan vara en delorsak till, eller uppstått som följd av, 

arbetslösheten.  

Socialsekreterarnas beskrivning av samverkan med arbetsförmedlarna visar att den har 

utvecklat till konkreta, regelbundna och nära samarbetsformer där de utbyter och förstår 

varandras verkligheter och där socialsekreterarna även anammat delar av arbetsförmedlarnas 

symboler och begreppskonstruktioner i form av benämningar på arbetssökandekategorier mm. 

Socialsekreterarna och arbetsförmedlarna har nära och direkta personligt kollegiala relationer 

och kan förutom planerade möten även vid behov ha telefonkontakt eller spontana träffar.  

Mekanismer har vad jag kan se tagit form av gemensam vokabulär, samsyn vad gäller 

organisationernas generella och partikulära mål samt regelbundenhet och tillit i kontakterna. 

Detta kombinerat med komplementära roller i regelbundet samspel tyder på att 

samverkansformen blivit ritualiserad (Collins, 2008)och institutionaliserad. De båda 

organisationerna är ömsesidigt beroende av varandra och interaktionen karaktäriseras av såväl 

närhet i form av ansikte-mot-ansikte relationer som av direkthet i form av 

förhandlingsliknande problemlösning i dialog (Johansson, 1997). 

De sjuka klienternas situation skapar problem och emotionell energi 

De klienter som inte står till arbetsmarknadens förfogande kan särskiljas mellan sådana som 

olika anledningar permanent står utanför arbetskraften, t.ex. pensionärer, och de som tillfälligt 

inte kan arbeta pga. somatiska sjukdomar eller psykiska besvär. Dessa individer hör vanligtvis 

till Försäkringskassans ansvarsområde, men som framgått i massmedia och även i mina 

intervjuer med handläggarna på socialtjänsten ökar antalet fall med personer som enligt FK:s 

kriterier inte uppfyller kraven för att vara berättigade ersättning eller som tvingas vänta 

orimligt länge på att deras ärende behandlas. I dessa situationer är socialtjänsten skyldig att 
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träda in och tillfälligt trygga klientens försörjningsituation. Här finns samma grundkrav på att 

klienterna månadsvis ska redovisa sin ekonomi för att verifiera att de inte har egen 

försörjningsförmåga, men eftersom de enligt socialtjänstens egen bedömning inte är 

arbetsföra behöver de inte söka arbete genom Af vilket innebär att hela myndighetskontrollen 

sköts internt vid socialtjänsten. De klienter som är sjuka men inte har rätt till sjukersättning 

från FK, ska uppvisa sjukintyg från läkare för att vara berättigade till stöd från socialtjänsten. 

Avsteg från detta görs enligt intervjuade handläggare i vissa fall, t.ex. då de anser att 

primärvårdens olika specialistavdelningar har motstridiga diagnoser som innebär att ingen av 

dem utifrån sitt perspektiv anser patienten/klienten sjuk. Här träder socialtjänsten in för att, 

som en handläggare beskriver det, bedöma klientens situation i ett helhetsperspektiv vilket i 

vissa fall innebär att klienten beviljas försörjningsstöd utan läkarintyg med hänvisning till 

särskilda sociala skäl.  

Med utgång från socialsekreterarnas berättelser kan uttydas en rollförskjutning i relationen till 

klienten i samband med att socialsekreteraren upplever strukturella hinder av ovanstående 

slag som försvårar förverkligandet av vad som blivit klientens och socialsekreterarens 

gemensamma mål. Socialtjänstens målsättning för denna klientkategori är att klienten ska 

uppnå en sådan hälsostatus att den individuella handlingskapaciteten är av den graden att ett 

personligt ansvar för att lösa försörjningsituationen kan utkrävas. Vid den tidpunkten övergår 

klienten till kategorin ”friska klienter”. 

Flera av handläggarnas berättelser tyder på en frustration över bemötandet från, och bristen på 

dialog med, FK och primärvården. Frustration, uppgivenhet och skam är exempel på 

emotioner som kan härledas från upplevelser av maktlöshet eller vanmakt, som i sin tur kan 

ha sin grund i en social position av t.ex. underlägsenhet (Starrin, 2003; Charon, 2004). 

Beskrivningarna av handläggarnas kommunikation med FK och primärvården handlar mycket 

om ett ensidigt beroende och önskan om kommunikation från socialtjänstens och klientens 

sida gentemot de andra myndigheterna. Detta avspeglar sig i en bristande grad av dialog som 

handläggarna målar upp. Vad gäller FK är det främst formen för telefonkonsultation som 

upplevs som opersonlig och avståndstagande från FK:s sida. Här märks också en tydlig 

kulturskillnad mellan de olika myndigheterna. Socialtjänsten prioriterar närhet och direkthet 

(Johansson, 1997) i klientrelationerna, snabb ärendehandläggning och sätter stor vikt vid att 

klienten ska få stödet utbetalt i tid för att kunna betala sina räkningar. Ur detta perspektiv 

väcker FK:s mycket långsamma ärendehantering och svårigheterna att på ett effektivt och 

smidigt sätt nå rätt handläggare vid FK stor irritation och oförståelse hos socialtjänstemännen. 

Samtidigt tenderar handläggarens empati till klienten enligt mina iakttagelser att fördjupas 

och ärendehanteringens substantiella innehåll transformeras från rutiniserad handläggning till 

individuellt anpassad handling (Johansson, 1997) med en högre grad av personligt och 

emotionellt engagemang (Collins, 2008) från handläggarens sida. Detta resonemang baserar 

jag på det större innehåll av emotionellt laddade beskrivningar informanterna ger uttryck för 

när de utförligt och engagerat berättar om ärenden som tillhör denna klientkategori. Ett 

moraliskt och etiskt rättvisepatos genomsyrar ordvalen och betoningen på medmänskliga 

värdegrunder. Engagemanget uppmuntrar handläggaren att utnyttja en större del av sin egen 

och kollegornas kunskaps- och erfarenhetsbas. Samtidigt räcker inte den på förhand givna 

inomorganisatoriska förenklingen av verkligheten i form av klientkategorier, besluts- och 

handlingsföreskrifter till, då denna inte delas av de myndigheter vars regelverk och 

bemötande handläggaren uppfattar som hinder. Arbetet får en högre grad av skapande och 

utvecklande process tillsammans med klienten. Grundläggande för detta samgående med 

klienten är inte det rationella regelverket eller rutiniseringen av arbetsuppgifterna, utan de mer 

irrationella moraliska känslor (Collins, 2008) ärendet väcker hos handläggaren och dennes 

kollegor om vad som är rätt eller fel. Den egna organisationens regelverk och resurser kan 

därmed - beroende på handläggarens egen kreativitet - användas som medel för att delvis 

uppnå de uppsatta målen (Kullberg, 1994). 
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Sjuk eller frisk klient? 

Den förstående överflyttningen av klienter från FK till Af orsakar hos socialsekreterarna nya 

frågeställningar och en oro som tillfälligt synliggör konserverande mekanismer inbyggda i de 

hittills självklara och ritualiserande kategorierna som socialtjänstens regelverk och 

handläggningsrutiner bygger på. De överflyttade klienterna ska enligt intervjupersonerna 

under en period genomgå olika tester för att mäta sin arbetsförmåga och därefter indelas i tre 

kategorier; en som kvarstår som arbetssökande vid Af, en som återgår till FK som 

sjukskrivna, samt en kategori som blir socialtjänstens ansvar att erbjuda social rehabilitering. 

Handläggarna har fått preliminära uppgifter om antalet klienter (ca 60 st.) det rör sig om i ett 

första skede vid årsskiftet -09/-10, men har ingen kunskap om hur detta kommer att påverka 

socialtjänsten.  

Förutom att det sannolikt kommer att leda till en ökning av klienter hos socialtjänsten, har 

utformningen av de nya samverkansformerna en inbyggd potential att rubba den hos 

socialtjänsten så markanta gränsdragningen mellan sjuka och friska klienter. Flera av de jag 

intervjuat oroas över osäkerheten kring på vilka grunder de gemensamma klienterna i 

framtiden ska komma att bedömas, och vilken myndighet som ska ha tolkningsföreträde vid 

bedömningen. Samarbetet med Arbetsförmedlingen har ju som visas i resultatet uppfattats 

som gott, medan relationerna med Försäkringskassan upplevs som minst sagt bristfälliga. 

En socialsekreterare ansåg att hela konstruktionen av samverkan vilade på omöjliga grunder 

eftersom FK, som är en statlig myndighet, förmodligen kommer att tilldelas 

samordningsansvar vilket bl.a. hotar principen om kommunalt självstyre. 

Min tolkning är att även det emotionella avståndet (Johansson, 1997) som råder i relationen 

mellan FK och socialtjänsten, samt hotet mot den egna moraliska företrädesrätten (Collins, 

2008) att bedöma klientens hälsotillstånd, spelar en väsentlig roll för den oro 

socialsekreterarna känner. 

Den egna organisationen. 

Socialsekreterargruppen har med anledning av förändringarna hos FK och Af ställt frågor till 

den politiska ledningen om hur de ska förhålla sig till den nya situationen, utan att ännu fått 

tillfredsställande svar. Inte heller den administrativa ledningsgruppen, dvs. förvaltningschef 

och socialchef, har enligt socialsekreterarna kommit med några nya direktiv. Informationen 

från ledningen utgörs till största del av prognoser om antal klienter och ekonomiska 

konsekvenser. Sammantaget är budskapet från den politiska och administrativa ledningen att 

arbetsbelastningen kommer att bli tyngre, men inget är uttalat om hur enheten förväntas möta 

detta. Beskedet inför framtiden är ”business as usual”, men helst med minskade kostnader.  

Slutsats  

Mekanism 1:  

Socialsekreterarnas långtgående delegation av befogenheter skapar medvetenhet om makt, 

medan ansvaret skapar emotioner av osäkerhet och ängslan vilka måste hanteras för att orka 

med arbetsuppgifterna.  

Mekanism 2:  
En starkt specialiserad regel- och rutinstyrd handläggning inom den egna organisationen och i 

symbios med Arbetsförmedlingen skapar, genom att organisationens perspektiv internaliseras, 

trygghet och tillit hos socialsekreteraren vilket dämpar de negativa emotionella effekterna av 

mekanism 1.  

Mekanism 3:  
En ömsesidigt trygg, harmonisk och tillitsfull arbetsgrupp fungerar självreglerande i enlighet 

med organisationsledningens mål genom en repetitiv kollektiv förstärkning av önskade 

beteenden och dämpar samtidigt de negativa emotionerna som kommer ur mekanism 1.   
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Dessa tre mekanismer kan i kombination utgöra en rimlig förklaring till att 

socialsekreterarna som arbetar med försörjningsstöd i Ludvika, trots att de ser och signalerar 

ett behov av utveckling och anpassning, ändå inte utövar ett större inflytande på 

socialtjänstens utformning och innehåll. Den potentiella maktfaktor och betydelsefulla resurs 

som Johansson (1997) menar att socialsekreterare utgör hejdas av att organisationen som 

helhet fungerar rationellt och effektivt sett till den begränsning och specialisering som 

eftersträvades när organisationen skapades. 

Diskussion 
Visst har Christian Kullbergs betraktelse från 1994 giltighet även idag, då han ansåg att 

socialsekreterarnas arbete ”i huvudsak tycks innebära att på ett regelmässigt sätt använda de 

medel som den byråkratiska organisationen tillhandahåller, istället för att bidra till att uppfylla 

de samhälleliga mål som sociallagstiftningen uppställer”(a.a.). Kommunpolitikernas och 

förvaltningsledningens betoning på regler och en budget i balans leder onekligen till att de 

betraktas, inte som medel att uppnå ett mål, utan som mål i sig själva. Regelfixeringen 

försvårar eller i värsta fall omöjliggör en nödvändig anpassning av socialtjänsten till nya 

förutsättningar och förskjutningar i samhällsstrukturens maktpositioner. 

Handläggarna gör ett bra och myndighetsmässigt lojalt arbete när de hanterar sina ärenden. 

De är medvetna om den maktposition gentemot klienterna deras befogenheter innebär och 

även vilket ansvar detta medför. Det bidrar till att de är ytterst noggranna att följa de av 

organisationsledningen uppsatta målen och de delar av socialtjänstlagen som prioriteras av 

denna. De politiska målformuleringarna hos kommunen är till största delen värdegrunder 

hämtade direkt ur socialtjänstlagens portalparagraf, förutom några rader om att förvaltningen 

ska utgå från en systemisk grundsyn. Att bygga det sociala arbetets innehåll på dessa 

formuleringar skulle med stor sannolikhet äta upp hela den gemensamma kommunala 

budgeten. Det är förvaltningsledningens konkreta och snävare arbetsbeskrivningar som utgör 

tjänstemännens gemensamma perspektiv för det sociala arbetets praktiska utformning på 

enheten. Samtidigt bygger detta naturligtvis på en gemensam medvetenhet om den begränsade 

resurstilldelning som beslutas på de politiska nivåerna i konkurrens med andra prioriteringar 

av behjärtansvärda kommunala verksamheter. De båda ledningsfunktionernas 

målbeskrivningar visar dock en stor diskrepans, mellan det politiskt och ideologiskt svävande 

och det förvaltningstekniskt konkreta.  

Det är därför inte så förvånande att jag i min undersökning hittat sinsemellan motverkande 

inomorganisatoriska faktorer som hämmar möjligheterna för handläggarna att självständigt 

inom enheten hantera de nya utmaningar som står för dörren inom kort.  

Samhällsutvecklingen har lett till hög aktivitet hos de statliga myndigheterna som, även om 

metoder och resultat kan och bör diskuteras, ändå visar på en initiativförmåga och vilja från 

riksdagspolitikerna, departementen och de statliga verken att aktivt genomdriva förändringar. 

Nya och mer integrerande samverkansformer mellan de mer progressiva statliga och de 

hittills, av många naturliga bl.a. ekonomiska skäl, avvaktande kommunala myndigheterna kan 

leda till att förändrade maktförhållanden inom kort på ett mer märkbart sätt visar sig i den 

praktiska arbetssituationen för socialsekreterarna, t.ex. genom att de inte längre som idag kan 

bortse från FK:s bedömningar om klienter som trots sjukdom ska anses stå till 

arbetsmarknadens förfogande.  

Socialsekreterarna har trots att de sammantaget bär på en betydande vetenskaplig grundad 

kunskaps- och erfarenhetsmassa inte delegation, inte heller ligger det på deras ansvar, att 

skapa förutsättningar för utveckling av nya arbetsmetoder, mål och strategier eller att verka 

för utökade resurser. Det är i högsta grad ett politiskt ansvar, men där strävar de politiskt 

ansvariga snarare åt motsatt håll och undersöker istället hur socialtjänstens verksamhet i 

besparingssyfte ytterligare kan insnävas och begränsas. Som en socialsekreterare 
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konstaterade: Om vi i framtiden bara ska hantera utbetalningar av försörjningsstöd finns ju 

inget kvar av det sociala arbetet, då finns heller inget behov av socionomer.  

En lite mer optimistisk framtidsvision som väckts hos mig under arbetet med denna uppsats är 

att en tätare integration mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten, 

istället för att skapa problem kan ge nya möjligheter att renodla respektive verksamhet och 

leda fram till den symbios som socialsekreterarna beskrivit angående deras nuvarande 

samverkan med Af . I sådant fall skulle det ge öppningar för socialtjänsten att fokusera på ett 

progressivt socialt arbete på lokal och regional nivå, medan Arbetsförmedlingen renodlar 

verksamheten kring rehabilitering, vidareutbildning och förmedling av arbetskraft. 

Försäkringskassans roll i en sådan konstellation skulle kunna innebära att överta ansvaret för 

samtliga former av bidragsutbetalningar, oavsett de härrör från A-kassa, aktivitetsstöd, 

försörjningsstöd eller sjukpenning. Men detta är naturligtvis en utopi som bara är möjlig att 

närma sig genom politiskt mod och vilja på kommunal och statlig nivå. 
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