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Abstract 
The aim of this study is to contribute with knowledge about social workers occupational 

situation. More specific this study contributes with knowledge about how social workers use 

discretion in their professional and how they experience the discretion according to rules, 

guidelines and meeting with clients. The focus of the study is how the discretion experiences 

in relation to social workers and the organization as well as the relation between social 

workers and clients. The study has been conducted through the use of a qualitative method 

and six semi-structured interviews. The aim of the study resulted in two research questions. 

 

• How does social workers interpret and describe their discretion in relation to the 

organizations formal laws and regulations? 

• How does social workers experience the discretion in everyday work with clients? 

 

Max Webers theory about bureaucracy and Michael Lipskys theory about street-level 

bureaucracy is used to answer the aim of the study and the study’s research questions. Lispky 

highlights discretion and alienation in his theory and Weber highlights the ideal form of 

organization known as bureaucracy. The concepts can be applied on social services and 

therefore be used to answer the study’s aim and research questions. The result of the study 

shows that social workers occupational with public authority and are controlled by law. Social 

workers discretion to clients depends and varies on workplace, resource availability and 

professional experience. With the study in hand it has shown that social services has traits of 

bureaucracy and when the traits grow in the organization, for example through routines and 

surveillance, it contributes to limited discretion. Social workers may lose meaning of work, 

which is a tendency of alienation, when the discretion is limited.   

 

  



Sammanfattning 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om socialsekreterares arbetssituation. Mer 

specifikt vill vi bidra med kunskap om hur socialsekreterare förhåller sig till sitt 

handlingsutrymme i sin yrkesutövning och hur de upplever sitt handlingsutrymme i 

förhållande till regler, riktlinjer och mötet med klienten. Studiens fokus ligger på hur 

handlingsutrymmet upplevs i relation mellan socialsekreterare och organisation samt mellan 

socialsekreterare och klient. Studien har utförts med en kvalitativ metodansats och utifrån sex 

stycken semistrukturerade intervjuer har studien skapats. Syftet med undersökningen 

genererade följande två frågeställningar. 
       

• Hur tolkar och beskriver socialsekreterare sitt handlingsutrymme i förhållande till 

organisationens formella ramar och regelverk? 

• Hur upplever socialsekreterare sitt handlingsutrymme i det dagliga arbetet i mötet med 

klienterna?     
 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar används Max Webers teori om byråkrati 

och Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati. Lipsky lyfter fram begreppen 

handlingsutrymme och alienation medan Weber presenterar den idealiska 

organisationsformen byråkrati. Teorierna kan appliceras på socialtjänsten då det är en 

gräsrotsbyråkrati och kan därmed användas till att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Studiens resultat visar att socialsekreterare arbetar med myndighetsutövning och är därmed 

lagstyrda. Beroende på arbetsplats, resurstillgång och yrkeserfarenhet varierar 

socialsekreterares handlingsutrymme i mötet med klienterna. Avslutningsvis har 

socialtjänsten byråkratiska drag och när dessa får mer utrymme i organisationen, exempelvis 

genom utökade rutiner och övervakning, bidrar det till att handlingsutrymmet begränsas. Ett 

begränsat handlingsutrymme leder vidare till att socialsekreterarna kan tappa meningen med 

arbetet vilket är tendenser på alienation.   
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1.	  Inledning	  

I inledningen presenteras först en problembakgrund där vi bland annat beskriver 

socialsekreterares handlingsutrymme och deras arbetssituation. Därefter presenteras 

undersökningens frågeställningar samt syfte och slutligen avgränsning, disposition och 

definition. 

____________________________________________ 

1.1 Problembakgrund 

Socialsekreterare är konstaterade gräsrotsbyråkrater vilket innebär att de har ett visst 

handlingsutrymme samt en direktkontakt med klienter i sitt arbete (Lipsky, 2010:3). Det är en 

yrkesgrupp som definieras utifrån interaktioner och sociala relationer till sina klienter 

(Maynard-Moody & Musheno, 2000:336f). De anpassar ständigt de tillgängliga resurserna, 

reglerna och riktlinjerna med hjälp av sitt handlingsutrymme till varje individuellt och 

specifikt fall (Maynard-Moody & Musheno, 2000:347). 

 

Roine Johansson (1997:41) beskriver i sin avhandling “Vid byråkratins gränser” att 

socialsekreterare arbetar i de lägre skikten av hierarkin i en myndighetsorganisation. Han 

förklarar vidare att socialsekreterares villkor har förändrats radikalt under de senaste 30-40 

åren. Han beskriver att antalet socialsekreterare har ökat men även att deras arbetssituation 

och arbetssätt har förändrats (Johansson, 1997:16). Socialsekreterare har ett relativt stort 

handlingsutrymme men kan trots det inte alltid utföra sina arbetsuppgifter på det sätt de 

önskar (Johansson, 1997:17). Patrick Scott (1997:53) antyder att det är svårt att bedöma hur 

mycket handlingsutrymme en socialsekreterare ska ha för bästa resultat. Han beskriver att ett 

stort handlingsutrymme kan missbrukas och leda till att socialsekreterare inte bedömer 

klienter lika. Ett begränsat handlingsutrymme kan däremot missgynna de klienter som inte 

passar in i organisatoriskt bestämda regler och riktlinjer (Scott, 1997:53). 

 

För att beskriva den kontext socialtjänsten befinner sig i gjordes en artikelsökning på Internet 

med ordet “socialsekreterare”. Detta gav direkt en krisartad bild av socialtjänsten. Det är 

tidningsartiklar med rubriker som “Socialsekreterares villkor har försämrats kraftigt” (Dagens 
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nyheter, 2014), “Krisen i socialtjänsten måste vända nu” (Akademikerbundet SSR, 2015) och 

“Akut och allvarlig kris i socialtjänsten” (Svenska dagbladet, 2015). Krisen innefattar bland 

annat att socialsekreterare upplever en hög arbetsbelastning, långa utredningstider, 

nyanställda utan introduktion samt en stor omsättning av socialsekreterare (Svenska 

dagbladet, 2015).  

 

Tidningen ETC (2016) har intervjuat socialsekreterare samt studerat statistik på omsättningen 

av socialsekreterare inom socialtjänsten. Med undersökningen framkom det att hälften av 

socialsekreterarna i Sverige inte kan garantera kvalitén i sitt arbete på grund av den höga 

arbetsbelastningen samt tidsbristen. Socialsekreterare vittnar om att det är en brist på resurser 

i socialtjänsten vilket ger de yrkesutövande dåliga förutsättningar att faktiskt hjälpa sina 

klienter. På grund av de bristande arbetsförhållandena överväger därför sju av tio 

socialsekreterare att lämna socialtjänsten och söka annat arbete. Detta är tämligen ett stort 

problem då socialsekreterare idag ses som en bristvara på arbetsmarknaden. Socialsekreterare 

arbetar följaktligen under komplexa arbetsförhållanden och utgör därmed ett intressant 

forskningsområde.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om socialsekreterares arbetssituation. Mer 

specifikt vill vi bidra med kunskap om hur socialsekreterare förhåller sig till sitt 

handlingsutrymme i sin yrkesutövning och hur de upplever sitt handlingsutrymme i 

förhållande till regler, riktlinjer och mötet med klienten. 

 

·       Hur tolkar och beskriver socialsekreterare sitt handlingsutrymme i förhållande till 

organisationens formella ramar och regelverk? 

·    Hur upplever socialsekreterare sitt handlingsutrymme i det dagliga arbetet i mötet med 

klienterna? 
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1.3 Avgränsning 
I vår undersökning har vi valt att avgränsa oss till personer med erfarenhet av att arbeta som 

socialsekreterare samt möta och handlägga klienter. Vi har avgränsat oss till att enbart 

undersöka hur individer med erfarenhet som socialsekreterare upplever handlingsutrymmet 

och inte hur utomstående exempelvis klienter upplever det. Vi har valt att fokusera 

undersökningen på den kommunala sektorn eftersom vår teori om gräsrotsbyråkrati tillämpas 

på den. Gräsrotsbyråkratin tillämpas endast på den kommunala sektorn då den privata sektorn 

inte får arbeta med myndighetsutövning, den privata sektorn utesluts därför. Vi har även valt 

att undersöka flera enheter i olika kommuner för att få en bredare syn på undersökningen. För 

att avgränsa oss ytterligare har vi enbart valt att studerat enheterna; barn och ungdom, 

försörjningsstöd och ensamkommande flyktingbarn. Vi har därmed valt att inte studera 

enheterna missbruk, vuxen och utredning då det inte finns tillräckligt med utrymme i studien 

för att studera alla enheter inom socialtjänsten.  

1.4 Definition 
Socialsekreterare är en kommunal tjänsteman i Sverige och det finns många olika områden de 

kan arbeta inom. Socialsekreterare kan exempelvis handlägga ärenden inom försörjningsstöd, 

barn och ungdom, ensamkommande flyktingbarn och missbruk. De är vanligtvis utbildade till 

socionomer (Nationalencyklopedin, 2006).  

1.5 Disposition 
I det första kapitlet presenterar vi vår inledning med en beskrivning kring problemområdet, 

vårt syfte, frågeställningar, avgränsning och en definition av socialsekreterare. I det andra 

kapitlet redogör vi för det teoretiska perspektivet där vi beskriver våra två olika teorier vilka 

är byråkrati och gräsrotsbyråkrati. I det tredje kapitlet beskrivs den tidigare forskningen kring 

det valda området. Vår metod beskrivs sedan i kapitel fyra och undersökningens analys och 

resultat i kapitel fem. I det sjätte kapitlet presenteras slutsatser och i det sista kapitlet en 

avslutande diskussion och reflektion. 
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2.	  Tidigare	  forskning	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
I kommande kapitel av uppsatsen redovisas en genomgång av tidigare forskning. Vi 

presenterar först vårt tillvägagångsätt i framtagandet av den tidigare forskningen. Därefter 

presenteras de utvalda forskningsartiklarna i valda teman. Temana är; tekniska 

organisationer, socialsekreterarens handlingsutrymme och förfrämligad från arbetet. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning och reflektion av avsnittet. 

__________________________________________________________________________________ 

                                                              

2.1 Tillvägagångssätt 
I kapitlet kommer vi redovisa det aktuella forskningsläget för socialsekreterare inom 

gräsrotsbyråkratin. Vi har använt oss av databasen Sociological Abstracts och Social Services 

Abstracts i framtagandet av relevant forskning till det valda forskningsområdet. De sökord vi 

har använt oss av är; Street-level bureaucracy, discretion, alienation, social services och 

social worker. 

2.2 Tekniska organisationer 
Paul Adlers (2012) artikel baseras på en teoretisk analys om byråkrati och behandlar främst 

ambivalensen om byråkrati. Det finns positiva aspekter en byråkrati kan tillföra men Adler 

(2012:245) belyser att byråkratin efterföljs av hård kritik för sitt kalla tekniska 

tillvägagångssätt. Byråkratin gynnar det standardiserade arbetet i en organisation. Alla arbetar 

på samma sätt och blir det problem, exempelvis med kvalitén i arbetet, går det lätt att 

identifiera problemet och lösa det (Adler, 2012:245). Byråkrati blir ett verktyg vilket 

möjliggör för arbetare att arbeta mot ett gemensamt kollektivt mål. Det främjar även en 

effektiv, ekonomisk och organiserad organisation där medlemmar sammanhålls och lyder 

under organisationens regler (Adler, 2012:247). Trots fördelarna finns det stora nackdelar för 

både organisationen och dess medlemmar. Medlemmarna ges inte utrymme att visa sin 

potential för innovation och kreativitet vilket påverkar dem negativt. Organisationen går även 

miste om nytänk och förbättringar i arbetet (Adler, 2012:247). Det är därmed vanligt att 

medlemmarna i en byråkrati saknar motivation och känner en meningslöshet till sitt arbete. 

Detta har vidare medfört frustration och motstånd från byråkraterna (Adler, 2012:245). Adler 
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(2012:257) förklarar att alienation upplevs när byråkrati utövas, de går hand i hand då 

medlemmarna inte ser mening med arbetet. 

 

Fortsättningsvis belyser Adler (2012:253) en oro över byråkratin. Byråkratin medför att 

beslutsfattande sker högre upp i hierarkin vilket gör att besluten inte passar nere på ‘golvet’. 

Det kan många gånger leda till att fel individ fattar beslut. När det kommer till 

gräsrotsbyråkrater är byråkratin ett hot då strukturen och kontrollen är för stel vilket inte ger 

dem möjlighet att använda sin kreativitet och sitt handlingsutrymme. Således är byråkratin en 

naturlig motståndare till gräsrotsbyråkratin trots att de är besläktade (Adler, 2012:253). 

2.3 Socialsekreterarens handlingsutrymme 
Steven Maynard-Moody och Michael Musheno (2000) försöker utröna vad en 

gräsrotsbyråkrat är. Artikeln baseras på en kvalitativ studie gjord i USA, där empirin baseras 

på socialsekreterares livsberättelser. Livsberättelserna följs sedan upp med observationer i 

fältet, djupa intervjuer, enkäter och en arkivundersökning (Maynard-Moody & Musheno, 

2000:336). Författarna undersöker hur socialsekreterare definierar sig själva, hur utomstående 

definierar socialsekreterare samt vad fördelarna och nackdelarna med gräsrotsbyråkrati är. 

Socialsekreterare beskriver att de är anställda och får lön av den statliga organisationen men 

arbetar för klienterna. En socialsekreterare kan endast definieras utifrån dess relationer och 

interaktioner till dess klienter enligt Maynard-Moody och Musheno (2000:336f). De anpassar 

de tillgängliga resurserna, regler och riktlinjer med hjälp av sitt handlingsutrymme till varje 

individuellt och specifikt fall (Maynard-Moody & Musheno, 2000:347). Maynard-Moody och 

Musheno (2000:342) delar uppfattningen att det finns många vetenskapliga artiklar vilka 

ställer sig negativa till gräsrotsbyråkrati och det handlingsutrymme socialsekreterare har. 

Maynard-Moody och Musheno (2000:342) anser dock att organisationen skulle kollapsa 

under vikten av sin egen stelhet om handlingsutrymmet skulle begränsas mer än vad det gör 

idag. 

 

Maynard-Moody och Musheno (2000:353) lyfter också fram en problematik i det 

organisatoriska systemet socialsekreterare arbetar inom. Det organisatoriska systemet 

begränsar socialsekreterares resurser samtidigt som det inte ger dem vägledning. Det 

organisatoriska systemet lägger sig samtidigt i socialsekreterares arbete och försöker stundtals 

förändra arbetssituationen. Det är vanligt att socialsekreterare försöker avskärma sig från 
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organisationen och dess system för att kunna gynna hjälpen och interaktionen till klienten. En 

socialsekreterares identitet skapas och formas i interaktionen till klienten samt i relationen till 

andra socialsekreterare. När organisationens system kommer emellan socialsekreterares 

interaktion och relationer hotas socialsekreterarens identitet. I samband med det kan 

socialsekreteraren börja ifrågasätta meningen i arbetet. 

                                                                                    

2.3.1 Bedömning och beslutsfattande av ärende 

Maynard-Moody och Musheno (2000:341) argumenterar för att socialsekreterares 

handlingsutrymme är något positivt. Det skapar en lyhördhet mellan socialsekreterare och 

klient samt ger möjlighet att behandla ärenden individuellt. Handlingsutrymmet är något 

outtalat men accepterat i alla led inom organisationen. Det är först när en kris inom 

socialtjänsten uppstår eller när handlingsutrymmet missbrukas av socialsekreterare som 

handlingsutrymmet synliggörs. Det leder i de flesta fall till att ledningen försöker att 

begränsa, styra, effektivisera och övervaka socialsekreterare genom en auktoritär byråkratisk 

kontroll. Handlingsutrymmet blir i dessa fall mindre men kan aldrig försvinna och 

kontrolleras fullt ut (Maynard-Moody & Musheno, 2000:342). 

 

Scott (1997) beskriver att teoretiker under en längre tid har diskuterat hur mycket 

handlingsutrymme som bör beviljas för socialsekreterare. Det är en kvantitativ studie från 

USA med en experimentell design där Scott (1997:40) testar hur handlingsutrymmet används 

av socialsekreterare i hypotetiska fall. Scott (1997:53) förklarar att det krävs en viss nivå av 

handlingsutrymme för att socialsekreterare ska klara av sitt arbete. Socialsekreterares 

arbetsuppgifter och omständigheter är alltför för komplexa för att enbart hålla sig till riktlinjer 

och regler. Scott (1997:53) antyder att höga nivåer av handlingsutrymme kan främja klientens 

lyhördhet. Han menar däremot att ett stort handlingsutrymme kan missbrukas vilket i sin tur 

kan leda till att socialsekreterare inte bedömer klienter lika. Om enbart ett litet 

handlingsutrymme skulle beviljas skulle det möjligtvis kunna främja normer för rättvisa och 

effektivitet. Däremot skulle det eventuellt bidra till en brist på lyhördhet till de klienter vars 

behov inte passar in i organisatoriskt bestämda regler och riktlinjer. Sammanfattningsvis är 

det svårt att bedöma hur mycket handlingsutrymmet en socialsekreterare ska ha för bästa 

resultat (Scott, 1997:53). 
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Gemensamt för två forskningsartiklar gjorda av Maynard-Moody och Musheno (2000) och 

Anna Dunér och Monica Nordström (2007) är uppfattningen om att ett handlingsutrymme 

bidrar till makt. Enligt Maynard-Moody & Musheno (2000:335) kontrollerar socialsekreterare 

resurserna och därmed möjligheterna för sina klienter. Makten mellan klient och 

socialsekreterare är ojämnt fördelad då handläggaren kan avgöra vem som ska få hjälp och 

hur hjälpen ska ges. Klienten befinner sig därför i en beroendeställning till socialsekreteraren. 

Det kan vara problematiskt då det är förkommande att socialsekreterare ibland utgår från sitt 

självintresse och använder sin makt för att styra över sitt handlingsutrymme. Vanligen är det 

för att göra sitt arbete enklare, säkrare och mer belönade (Maynard-Moody & Musheno, 

2000:339). Det är förekommande då socialsekreterarens idealiska bild på yrkesutövningen 

inte stämmer överens med verkligheten. Socialsekreterare använder i de situationerna sin 

makt för att försöka behålla det värde och mening de känner att de har kvar i sitt arbete 

(Maynard-Moody & Musheno, 2000:340). 
 
I Sverige är det vanligt att handläggarna inom vården, vilka i många avseenden påminner om 

socialsekreterare då de båda är gräsrotsbyråkrater, inte använder sin makt trots att de har ett 

relativt stort handlingsutrymme (Dunér & Nordström, 2007:441). Dunér och Nordström 

(2007) har gjort en svensk kvalitativ undersökning inom vården. De har i studien använt sig 

av observationer, konversationer och semistrukturerade tematiska intervjuer med handläggare 

inom vården. I artikeln framgår det hur handläggarna fattar beslut i motsägelsefulla 

situationer, men också hur de använder handlingsutrymmet och makten i 

beslutsfattandeprocessen. Handläggare får makt över sina klienter genom användning av olika 

styrmedel. Det kan vara styrmedel som lagar, riktlinjer, materiella resurser och personliga 

relationer, samt deras kunskaper och personliga erfarenheter (Dunér & Nordström, 2007:430). 

Handläggarna tillåter sig själva att bli kontrollerade av organisationens riktlinjer när de 

bestämmer om de ska bevilja klienterna hjälp (Dunér & Nordström, 2007:441). 

2.4 Förfrämligad från arbetet 

Iain Ferguson och Michael Lavalette (2004) applicerar alienationsteorin på sin studies 

material. Det är en kvalitativ studie från England där forskarna utgår från tidigare forskning 

om hur socialsekreterare upplever sin arbetssituation. Vidare påvisar de alienationens relevans 

och utveckling bland socialsekreterare. Furguson och Lavalette (2004:299) har även följt hur 

en socialsekreterares arbete har förändrats de senaste årtiondena. Resultatet är att 

socialsekreterare i dagens samhälle upplever att de saknar kontroll över innehållet i sitt arbete. 
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De fortsätter genom att hänvisa till organisationens försök att reglera och kontrollera både 

socialsekreterare och den makt de får genom sitt handlingsutrymme. Begränsning av 

handlingsutrymmet är centralt i förståendet av alienation i yrket. En tydlig förändring vilket 

har iakttagits de senaste 20 åren är att en utveckling har skett inom yrket. Arbetet har blivit 

mer rutinreglerat, målinriktat och ger socialsekreterare mindre klienttid.  

 

Genom intervjuer berättar socialsekreterare öppet att de inte längre känner sig betrodda eller 

uppmärksammande för deras kunskap och färdigheter. Organisationen de arbetar inom har 

blivit mer byråkratisk med mycket pappersarbete, påskyndande i arbetet med olika klienter 

och ett mer aggressivt ledarskap med fokus på budgeten (Ferguson & Lavalette, 2004:303). 

Sammanfattningsvis tydliggör forskarna Ferguson och Lavalette (2004:304) att 

socialsekreterares arbete är alienerande. Det kan förstås genom det växande ledarskapet vilket 

vill kontrollera socialsekreterares professionella handlingsutrymme. Socialsekreterares frihet 

och kontroll över sitt eget arbete kan därmed försvinna. Organisationen bygger en barriär 

mellan klienten och socialsekreteraren vilket skiljer dem åt. Det kan i sin tur bidra till att 

socialsekreteraren känner sig främmande för sitt arbete (Ferguson & Lavalette, 2004:304). 

 

I en artikel av John Longres (1983) framkommer det liknande resultat. De fann i sin 

kvantitativa studie att socialsekreterare upplever alienation. Det framkommer att 20-30 % av 

socialsekreterarna i studiens urval känner sig alienerade (Longres, 1983:668). Studien baseras 

på ett stort utskick av enkäter till ungefär 1400 socialsekreterare i norra USA. Longres 

(1983:662) förklarar att socialsekreterare kan bli alienerade när arbetet separerar dem från 

deras kreativa förmåga vilket medför att de inte kan kontrollera sitt arbete längre. Det i sin tur 

kan leda till att de blir nedbrutna och till sist alienerade (Longres, 1983:662). Vidare förklarar 

han att arbetare på golvet med direktkontakt till klienter upplever sig vara mer alienerade än 

andra. Det framkommer även att arbetare inom den offentliga sektorn upplevs vara mer 

alienerade än arbetare inom det privata (Longres, 1983:668).  

 

Longres (1983:662) diskuterar även objektiv alienation och menar att det är den sortens 

alienation vilket främst drabbar socialsekreterare. Den objektiva alienationen avser de villkor 

som utgör en viktig del av arbetsorganisationen vilket skiljer människor från kontroll över 

produktionsverksamheten (Longres, 1983:662). Longres (1983:665) skriver i sin artikel att 

socialsekreterare måste styra och kontrollera sina klienter men samtidigt representera och 
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respektera klienternas krav. I och med det måste socialsekreterare försöka hitta en balans 

eftersom det annars kan generera till alienerade förhållanden (Longres, 1983:665). 

2.5 Sammanfattning 
Den tidigare forskningen påvisar att socialsekreterares handlingsutrymme är viktigt för 

organisationerna och för socialsekreterarna själva. Utan handlingsutrymmet blir 

organisationen stel och kan inte bemöta sina klienters individuella behov. Det kan vidare leda 

till att socialsekreterare kan börja uppvisa alienerande drag. Socialsekreterare är konstaterade 

gräsrotsbyråkrater och en yrkesgrupp med ett relativt stort handlingsutrymme. Tidigare 

studier som vi ovan nämnt uppmärksammar dock att socialsekreterare i många fall väljer att 

inte använda sitt handlingsutrymme fullt ut då organisationen exempelvis kan begränsa 

handlingsutrymmet. Socialsekreterare väljer att luta sig mot regler samt riktlinjer och går 

tillbaka till den forna byråkratiska skolan och undviker det egna ansvaret. Tidigare forskning 

vilket behandlar alienation tar upp socialsekreterare som en utsatt grupp. Den beror främst på 

den barriär som uppstått mellan socialsekreterare och dess klient. Det är en barriär av regler 

och riktlinjer vilket bidrar till att socialsekreterare inte använder sitt handlingsutrymme till 

fullo.  

 

Vi ställer oss även kritiska till den tidigare forskningen då det finns en skild mening till hur 

mycket handlingsutrymme som ska tillåtas. Viss forskning vill att handlingsutrymmet ska 

vara näst intill obegränsat medan andra förespråkar att det ska vara begränsat. Det är därför 

svårt att bilda sig en helhetsuppfattning av handlingsutrymmet från den tidigare forskningen 

på grund av de delade åsikterna. Handlingsutrymmet uppfattas därmed ibland oklart och 

diffust vilket skapar en viss mån av förvirring för läsarna. Vidare påpekar de valda 

forskningsartiklarna, vilka behandlar ämnet handlingsutrymme, att det är viktigt att 

handlingsutrymmet finns. Samtidigt beskriver dessa artiklar många framhävande byråkratiska 

drag inom socialtjänsten trots att det är en känd gräsrotsbyråkrati. Byråkratin framställs i 

artiklarna som en naturlig motståndare till gräsrotsbyråkratin och vi upplever därmed att 

socialsekreterares arbetssituation i vissa omständigheter kan uppfattas som motsägelsefull. 
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Efter en översikt av den tidigare forskningen vill vi bidra med kunskap om hur 

socialsekreterare upplever sitt handlingsutrymme samt hur socialsekreterare tolkar och 

förhåller sig till handlingsutrymmet utifrån socialtjänstens regelverk. Vi vill vidare tillföra 

mer svensk forskning till området då det i dagsläget saknas. 
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3.	  Teoretiska	  perspektiv	  
I kapitel två ges en presentation av de valda teorier och de tillhörande teoretiska begreppen. 

Teorierna och de teoretiska begreppen kommer användas i arbetet för att analysera det 

empiriska materialet. Begreppen och teorierna kommer att redovisas i följande ordning; 

byråkrati, gräsrotbyråkrati, handlingsutrymme och alienation. Teorierna och tillhörande 

teoretiska begreppen kommer att motiveras avslutningsvis i kapitlet. 

_____________________________________________ 

3.1 Byråkrati 

Max Weber (1987:58) har skapat en teori om byråkrati. Han framställer byråkratin som en 

idealisk organisationsform då den är tekniskt överlägsen andra typer av organisationer. En 

byråkrati urskiljs från andra organisationer genom hårt reglerade kompetensområden med 

hjälp av lagar, regler och förvaltningselement. Vidare har en byråkratisk organisation en fast 

struktur, med tydligt syfte och mål. Arbetsuppgifterna och positionerna i organisationen är 

fasta och tydligt fördelade och dess medlemmar är anställda och utplacerade i organisationen 

efter särskilda bestämda kvalifikationer. Allt arbete i organisationen är tydligt reglerat och det 

finns inte utrymme för kreativitet eller innovation (Weber, 1987:58f). Även makten i 

organisationen är tydligt bestämd och reglerad då medlemmar styrs och begränsas av 

maktutövningen genom lagar och regler (Weber, 1987:59). Det finns en tydlig tjänstehierarki 

i den byråkratiska organisationen, kontrollen och beslutsfattandet är centraliserat och därav är 

maktutövningen opersonlig samt genomsyrar organisationen (Weber, 1987:59f). 

	  
Weber (1987:60) beskriver att yrkesutövningen inom byråkratin kräver särskild kompetens 

och utbildning vilket bestäms av organisationen. De krav som finns på yrket, beskrivning av 

arbetsuppgifter och förväntningar på prestation finns tydligt nedskrivet i akter. De anställda är 

därmed väl medvetna om vad de förväntas tillföra till organisationen (Weber, 1987:59). 

Byråkratin ställer därför krav på specialistutbildning vilket bringar ordning i organisationen 

då de anställda befinner sig på rätt arbetsposition och behärskar arbetsuppgifterna (Weber, 

1987:93). Tidigare användes det kollegiala, medarbetare, för att uppfostra de anställda i 

organisationen vilket kallades för kollegieprincipen. Kollegieprincipen har i den byråkratiska 

organisationen dock förskjutits och ersatts med regler samt en hierarkisk maktutövning för att 

uppfostra och kontrollera medlemmarna (Weber, 1987:90). 



	   12	  

 

Den byråkratiska organisationen är som sagt tekniskt överlägsen andra organisationsformer 

enligt Weber. Precision, kontinuitet, snabbhet och minskande personella och materiella 

kostnader är några av de fördelar med den byråkratiska organisationen (Weber, 1987:72). Den 

byråkratiska organisationen eliminerar därför det kollegiala organiserade arbetet. Då det 

mänskliga i arbetet medför åsikter, kolliderade intressen, kompromisser och friktioner gör det 

arbetet mindre enhetligt och effektivt. Arbetet med produkten eller klienten ska vara objektiv 

vilket avser att arbetet ska vara utan anseende till konsumenten eller klienten utan efter 

förutbestämda regler då användning av objektivitet maximerar de ekonomiska intressena 

(Weber, 1987:73). 

 

Slutligen utvecklas byråkratin efter samhällets utseende och tidsepok. Genom en 

rationalisering av arbetet och samhället har byråkratin skapats. Den byråkratiska 

organisationen kännetecknas av mål, medel och regler. En objektiv opersonlighet eftersträvas 

och dominerar de byråkratiska organisationerna (Weber, 1987:95). Weber (1987:83) 

beskriver den byråkratiska organisationen likt en apparat eftersom den består av behärskade 

specialfunktioner och funktionell specialisering av arbetet vilket metodiskt integrerar. Om en 

byråkrat hindras i sitt arbete eller slutar medför det kaos. Det är därför av stor vikt att den 

byråkratiska apparaten behåller sina byråkrater. 

3.2 Gräsrotsbyråkrati 
En gräsrotsbyråkrati är en offentlig organisation där anställda utför åtgärder som krävs av lag 

och offentliga riktlinjer. Gräsrotbyråkrater kategoriseras som offentligt anställda tjänstemän 

vilka integrerar direkt med klienter genom sitt arbete (Lipsky, 2010:3). Gräsrotbyråkrater får 

genom sitt arbete ett ansenligt handlingsutrymme vilket enligt Lipsky (2010:4) hjälper dem i 

utövandet av yrket. För gräsrotsbyråkrater innebär	  handlingsutrymmet en viss frihet i arbetet 

för att kunna fatta beslut. Socialsekreterare, poliser, vårdpersonal och andra yrken med 

tillgång till statens resurser, riktlinjer och en direkt kontakt med klienter är gräsrotsbyråkrater 

(Lipsky, 2010:3). Gemensamt för yrkena är att gräsrotsbyråkrater utdelar förmåner och 

strukturella påföljder för klienter vilket kan påverka och begränsa deras liv och möjligheter 

(Lipsky, 2010:4). I och med det kännetecknas gräsrotsbyråkrater för att arbeta under en hög 

grad av osäkerhet, komplexa ärenden och en press på att beslut ständigt ska fattas. Utöver den 

osäkerhet vilket finns i yrket påverkas gräsrotsbyråkraters arbete av tillgången och efterfrågan 

av resurser. Vidare är en standard inom yrket underbemanning och hög belastning av ärenden 
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(Lipsky, 2010:29). Lipsky (2010:30f) exemplifierar detta med socialsekreterarens yrke; en 

socialsekreterare spenderar 60% av sin arbetstid på dokumentation vilket påverkar den del av 

arbetstiden de kan lägga på möten med klienter. De flesta gräsrotsbyråkraterna vittnar om de 

otillräckliga resurserna vilket resulterar i att arbetet inte kan utföras ordentligt (Lipsky, 

2010:31). 
 

Ännu ett karaktäristiskt drag för gräsrotbyråkrater är även att de har en hög ärendebelastning i 

förhållande till ansvar. Ärendebelastningen och ansvaret är inte förenliga med varandra då det 

påverkas av den otillräckliga arbetstid gräsrotsbyråkraterna har (Lipsky, 2010:29). 

Arbetstiden räcker inte till då gräsrotsbyråkraterna har för hög ärendebelastning och den 

administrativa delen av arbetet har blivit allt för omfattande (Lipsky, 2010:30). Lipsky 

(2010:31) beskriver att socialsekreterares tid inte räcker till hembesök hos klienter då de 

belägrade med ogjort pappersarbete. Utbildning och erfarenhet är även delar vilka är 

bristfälliga hos många gräsrotsbyråkrater. De saknar erfarenhet och i vissa fall en 

specialiserad utbildning vilket resulterar i att de under en längre tid får läras upp på 

arbetsplatsen. I sådana fall tar det tid och engagemang från gräsrotsbyråkraten och dess 

arbetsenhet innan den nya gräsrotsbyråkraten kan fungera självständigt i arbetet. Bristen på 

erfarenhet och utbildning gör att vissa gräsrotsbyråkrater känner sig otillräckliga i sin tjänst. 

Detta kan medföra att dessa gräsrotsbyråkrater känner sig misslyckade i sin arbetssituation. 

Lipsky (2010:31) argumenterar för att ansvaret inte ligger i ett personligt misslyckande utan 

är resultatet av brister i arbetssituationen då vissa arbeten inte kan utföras till perfektion. Även 

här framställs socialtjänsten som ett bra exempel enligt Lipsky (2010:31) då det finns många 

tvetydliga mål, regler och rutiner vilket försvårar arbetet och kräver erfarenhet samt 

utbildning. 

 

En stor problematik i en gräsrotsbyråkrati är otillräckliga resurser vilket skapar stress hos de 

arbetande socialsekreterarna (Lipsky, 2010:32). Lipsky (2010:31) belyser att administratörer, 

utredare och receptionister är viktiga anställda som kan avlasta gräsrotsbyråkraterna. Det är 

därför viktigt att verksamheter behåller tjänsterna för att underlätta för gräsrotsbyråkraternas 

arbete. Lipsky (2010:33) beskriver att problematiken beror på krav och efterfrågan på den 

offentliga sektorn och gräsrotsbyråkraten. Ur ett historiskt perspektiv beskriver han 

svårigheten att möta gräsrotsbyråkraternas behov av resurser då efterfrågan på hjälp tenderar 

att öka. Klienter vill alltid ha mer och bättre hjälp vilket de nya tillförda resurserna går till 

(Lipsky, 2010:35). När en gräsrotsbyråkrat arbetar med få resurser tenderar de att känna en 
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förtvivlan över arbetsmängden då den ständigt ökar. Klienter får lida genom långa väntetider 

samt kort och påskyndad behandling. En påföljd kan bli att gräsrotsbyråkraterna blir 

okänsliga för den mänskliga dimensionen och skyddar sig själva genom objektifiera 

klienterna och ta avstånd från den mänskliga aspekten i arbetet (Lipsky, 2010:37). 

3.2.1 Handlingsutrymme 

Enligt Lipsky (2010:160) är det mest essentiella i en gräsrotsbyråkrats arbete att de måste 

fatta beslut för andra människor. För att en gräsrotsbyråkrat ska kunna fatta dessa beslut 

behöver de en viss mån av handlingsutrymme, vilket innebär en viss frihet i arbetet att fatta 

beslut. En gräsrotsbyråkrat måste ha ett handlingsutrymme då de hela tiden ska fatta beslut 

och göra bedömningar av individer vilka befinner sig i unika situationer. Sådana beslut och 

bedömningar måste fattas av individer och kan inte effektiviseras bort genom rutiner eller 

maskiner. Gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme är dock begränsat av lagar och rutiner vilka 

finns i organisationen. Trots denna begränsning har gräsrotsbyråkrater ett ansvar att vara 

öppna för möjligheten att en klient behöver bemötas med nytänkande och nya lösningar. En 

gräsrotsbyråkrat är ansvarig för klienten och den insats klienten behöver ha utifrån sin 

individuella situation (Lipsky, 2010:160). 

 

Lipsky (2010:13) beskriver att storleken på handlingsutrymme en gräsrotsbyråkrat har avgörs 

av organisationen den är verksam inom. Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme varierar 

därmed från organisation till organisation. Det är faktorer som ledningsgrupp, chef och de 

rutiner samt riktlinjer organisationen arbetar efter som kan begränsa eller främja 

handlingsutrymmet (Lipsky, 2010:13). En gräsrotsbyråkrat kan dock aldrig bli helt fri från 

lagar och rutiner då arbetet är format av politiska tjänstemän och därav måste lagen följas och 

tillämpas (Lipsky, 2010:14). Enligt Lipsky (2010:14) är gräsrotsbyråkraters lagverk många 

gånger väldigt omfattande och i somliga fall kan lag och riktlinjer endast verkställas eller 

åberopas separat. Det problematiseras ytterligare genom den ständiga revideringen av regler 

vilket medför att gräsrotbyråkraterna, i vissa fall, saknar stöd för sitt handlade (Lipsky, 

2010:14) 

 

Gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme har mött kritik då chefer inom gräsrotsbyråkratin 

ifrågasätter varför de egentligen har ett sådant stort handlingsutrymme (Lipsky, 2010:15). 

Lipsky (2010:15) tar upp tre anledningar till varför handlingsutrymmet för 

gräsrotsbyråkraterna är viktigt. För det första arbetar gräsrotsbyråkrater i de flesta fall under 
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komplexa ärenden och kan därför inte endast utgå från bestämda organisationsstrukturer och 

riktlinjer. En patrullerande polis kan inte bära med sig instruktioner hur de ska integrera med 

alla individer de möter i tjänst. Varje möte och individ är unik och kan därför inte bemötas 

med fastställda processer. Den andra orsaken är att gräsrotsbyråkrater arbetar i situationer där 

de krävs en respons till den mänskliga dimensionen. Det krävs finkänslighet, medkänsla och 

flexibilitet i observationer och beslut vilket tekniska processer ej kan ge. En lärare ska 

exempelvis kunna anpassa sig till varje elev och uppmuntra elevens unika potential. Slutligen 

är handlingsutrymmet essentiellt i relationen och interaktionen till klienten. 

Handlingsutrymmet ger nämligen gräsrotsbyråkraten möjlighet till en interaktion till de olika 

klienterna (Lipsky, 2010:15). 

 

Sammanfattningsvis har gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme ökat och minskat under olika 

tidsepoker. Genom förändringar och tekniska innovationer har gräsrotbyråkraternas 

handlingsutrymme försökts begränsats. För att en gräsrotsbyråkrats arbete ska fungera behövs 

handlingsutrymmet enligt Lipsky (2010:16) då samhällets medborgare behöver den 

personliga interaktionen handlingsutrymmet medför. Elever kan inte utbildas genom datorer 

utan behöver en lärares feedback i sitt lärande (Lipsky, 2010:16). Gräsrotsbyråkraters 

arbetsuppgifter är komplexa och tekniska innovationer kan förenkla och effektivisera den 

service klienterna får. Handlingsutrymmet i den offentliga verksamheten måste därför 

behållas för att arbetet med klienterna ska fungera (Lipsky, 2010:17). 

3.2.2 Lipskys syn på alienation 

Alienation innebär att arbetaren blir förfrämligad från sitt arbete, sig själv och objektet (Marx, 

1977). Lipsky (2010:75) har vidare valt att anpassa Karl Marx (1977) alienationsteorin till 

gräsrotsbyråkratin genom endast studera gräsrotsbyråkraters relation till arbetet. Lipsky 

(2010) diskuterar vidare alienation och förklarar att gräsrotsbyråkratin under åren har blivit 

mer byråkratisk. Utvecklingen kan bland annat ha påverkat i vilken utsträckning arbetaren 

kan hjälpa klienter. Den kan också ha orsakat att arbetaren inte längre kan följa och se 

resultatet av deras prestation till klienterna då arbetarna inte kan se en helhet över arbetet 

(Lipsky, 2010:79). Lipsky beskriver (1980:79) att alienerade arbeten är otillfredsställande 

arbeten, vilket kan påverka engagemanget till de anställdas organisation men också till deras 

klienter. 
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Lipsky (2010:76) beskriver att gräsrotsbyråkrater riskerar att bli alienerade från sina klienter 

på fyra olika sätt. Han förklarar vidare att klienterna ses som gräsrotsbyråkraternas objekt i 

arbetet. Gräsrotsbyråkrater arbetar endast med vissa delar av deras objekt i arbetet vilket är 

den första anledningen till att de kan bli alienerade. Gräsrotsbyråkrater hanterar i det fallet 

inte känslor utan hanterar symptom, kvalifikationer och förmågor ytligt. Det kan bland annat 

leda till att de endast behandlar sina klienter som byråkratiska relevanta attribut. Det kan 

slutligen innebära att de missar en del viktiga dimensioner eller delar av klientens problem 

(Lipsky, 2010:76). 

 

Det andra sättet är att gräsrotsbyråkrater inte kan bestämma över arbetets resultat. De kan 

bland annat inte kontrollera över alla organisationens resurser. De kan inte heller lösa hela 

klienternas problem utan enbart hjälpa dem med delar av problemet. En klients problem är 

oftast mycket större än vad endast en gräsrotsbyråkrat kan hjälpa till med. Gräsrotsbyråkrater 

kan ge klienter förutsättningar och medel för att lösa problemet men därefter måste klienten 

själv anstränga sig och ta tag i sitt problem. Gräsrotsbyråkrater känner därför att de ibland 

förlorar kontrollen över situationer de borde kontrollera och hantera vilket leder till att de 

känner sig alienerade (Lipsky, 2010:78). 

 

Det tredje sättet vilket leder till alienation är att gräsrotsbyråkraterna inte har kontroll över 

omständigheterna kring ärendena de får. De vet aldrig vad de får för ärenden, de vet bara att 

de måste försöka hjälpa klienten och göra det bästa av det. De kan inte distribuera den 

kompetens de besitter på ett effektivt sätt då de delvis begränsas i tid med klienterna. De har 

inte heller kontroll över klienternas omständigheter även när en insats är gynnsam för dem. 

Det krävs en hel del engagemang eller cynism för att kunna acceptera det meningslösa i 

gräsrotsbyråkraters egna ansträngningar i vissa situationer (Lipsky, 2010:78). 

 

Det sista sättet vilket bidrar till alienation för gräsrotsbyråkrater är att de inte kan kontrollera 

arbetshastigheten. De kontrollerar oftast inte över tidpunkten för ett beslutsfattande och det är 

också vanligt att gräsrotsbyråkrater kommer efter i pappersarbete. Det leder till att de endast 

svarar på ytterst små begäran och tror sig själva vara ineffektiva då de känner att de inte har 

tid att behandla ärendena individuellt (Lipsky, 2010:79). 

 

Sammanfattningsvis arbetar gräsrotsbyråkrater i direktkontakt med klienterna och möter och 

hjälper dem dagligen. De utför ett samhällsnyttigt och meningsfullt arbete. Trots det finns de 



	   17	  

ovan nämnda faktorerna vilka kan bidra till att arbetet inte blir lika meningsfullt och i sin tur 

leder till alienation (Lipsky, 2010:76). 

3.3 Motivering till val av teorierna 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare förhåller sig till sitt 

handlingsutrymme i arbetet. Lipsky (2010:3) konstaterar att socialsekreterare är 

gräsrotsbyråkrater och har därmed ett handlingsutrymme de kan använda i arbetet. Han 

utvecklade teorin om gräsrotsbyråkrati samt benämningen av handlingsutrymmet vilket är 

essentiellt för socialsekreterares klientrelation. Vi anser därför att teorin om gräsrotbyråkrati 

bidrar till en bredare förståelse eftersom den är ytterst väsentlig för det valda 

undersökningsområdet. Socialsekreterares organisation har vissa byråkratiska drag, 

exempelvis bestämda lagar, rutiner och maktutövning, vilka ibland kan ta över och begränsa 

storleken på handlingsutrymmet (Lipsky, 2010:13). Vi upplever att det därmed är relevant att 

komplettera Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati med Webers teori om byråkrati. Om de 

byråkratiska dragen är för framträdande och begränsar socialsekreterares handlingsutrymme 

kan det leda till att de tappar meningen med arbetet samt känner sig alienerade (Lipsky, 

2010:79). Vi har därför valt att även belysa Lipsyks tolkning av alienationsbegreppet för att 

ge en bred bild om hur socialsekreterare upplever sitt handlingsutrymme. Webers och Lipskys 

teorier bidrar till att vår studie blir sociologiskt relevant då de uppmärksammar hur 

socialsekreterare upplever och använder sitt handlingsutrymme i relation till klienter.   
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4.	  Metod	  
I kommande kapitel redogör vi för vårt tillvägagångssätt samt den metodik vi använt för att 

genomföra studien. Först presenteras och motiveras vårt metodval. Därpå beskrivs urval, 

insamling av empiri, bearbetningen av empirin och de etiska övervägandena. I kapitlet förs 

en diskussion kring kvalitetsbegreppen äkthet och tillförlitlighet.  

________________________________________________________________________ 

4.1 Metodval 
Kvalitativ forskning har ett tolkande synsätt vilket innebär att människors uppfattningar av 

den sociala verkligheten studeras. Vi har pendlat mellan teori och empiri för att skapa en 

förståelse om socialsekreterares upplevelse av handlingsutrymmet (Bryman, 2008:341). 

Utifrån vårt syfte och frågeställningar har vi valt ett målinriktat urval samt semistrukturerade 

intervjuer då vi vill få en djupare förståelse hur socialsekreterare upplever sitt 

handlingsutrymme. Semistrukturerade intervjuer är fördelaktiga för vår forskningsdesign då 

dessa intervjuer lägger stor vikt vid hur intervjupersonerna tolkar och förstår våra frågor. Det 

finns också stort utrymme för intervjupersonerna att utforma sina svar på ett personligt plan 

(Bryman, 2008:415). Semistrukturerade intervjuer har även en bra och tydlig struktur vilket är 

fördelaktigt i vårt fall då vi intervjuar flera personer. Det går att avvika en del från 

intervjuguiden vilket är väsentligt när viktiga frågor dyker upp under intervjuernas gång 

(Bryman, 2008:413). Vi märkte under intervjuernas gång att det var viktigt för oss att vara 

flexibla då många följdfrågor dök upp och svar behövdes utvecklas. 

4.2 Urval  
Vi har gjort ett målinriktat urval vilket är ett icke-sannolikhetsurval. Det innebär att vi valde 

ut intervjupersoner vilka vi trodde var relevanta för våra frågeställningar. Det är ett strategiskt 

urval i grunden då avsikten är att skapa samstämmighet mellan urvalet och frågeställningarna 

(Bryman, 2008:434). En teoretisk samplingsmetod användes vilket innebär att 

intervjupersoner valdes ut tills en teoretisk mättnad uppstod och tillräckligt med information 

innehades (Bryman, 2008:436). Vi valde att utgå från ett antal specificerade krav i urvalet av 

intervjupersonerna. Det första kravet var att intervjupersonerna skulle ha erfarenhet av arbete 

som socialsekreterare inom den offentliga sektorn. Det andra var att de skulle ha handlagt och 

haft direktkontakt med klienter i det dagliga arbetet som socialsekreterare. Vi kontaktade 
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individer med erfarenhet som socialsekreterare via mejl från olika enheter och kommuner för 

att få en stor spridning på intervjupersonerna. Vi valde att granska socialsekreterare på flera 

enheter och i olika kommuner då våra frågeställningar förutsätter det eftersom de är generellt 

inriktade på socialsekreterare. En socialsekreterares handlingsutrymme skiljer sig åt beroende 

på enhet och kommun beskriver Lipsky (2010) och därför skulle en rättvis bild inte ges om vi 

endast granskade en enhet och en kommun. Det uppstod inga problem i att hitta 

intervjupersoner och samtliga var tillmötesgående och till ytterst stor hjälp i arbetet. I och 

med detta var det inget område vi behövde lägga särskilt mycket tid på. De vi kontaktade 

hade också varierad yrkeserfarenhet vilket vi fann intressant eftersom vi kunde undersöka hur 

uppfattningen kring deras handlingsutrymme skilde sig åt. 

 

I samband med att vi kontaktade våra intervjupersoner bifogade vi vårt missivbrev (se bilaga 

1) till dem. I missivbrevet presenterades studiens syfte men också hur intervjun skulle gå till. 

Vi fick bra respons från alla intervjupersoner och all kontakt har skett via mejl. De deltagande 

intervjupersonerna har slutligen tyckt att vi belyser ett viktigt område inom socialtjänsten och 

varit angelägna om att få läsa studien när den är klar. 

4.2.1 Kortfattad fakta om intervjupersonerna 

Vi har intervjuat sex personer varav tre stycken arbetar som socialsekreterare idag. De andra 

tre har lång erfarenhet av att ha arbetat som socialsekreterare tidigare, men har avancerat och 

har andra arbetsuppgifter inom socialt arbete i dagsläget. Det är mycket vanligt att 

socialsekreterare avancerar i organisationen och därmed är det en svårighet att hitta 

socialsekreterare med längre erfarenhet som fortfarande har ett klientansvar. Vi är medvetna 

om att det kan vara problematiskt att tre av våra intervjupersoner inte är verksamma som 

socialsekreterare idag. Vi valde dem dock av anledningen att de gav oss en helhetsbild av 

organisationen samt hur socialsekreterares handlingsutrymme upplevs utifrån olika positioner 

i socialtjänsten. Vidare har fem utav våra intervjupersoner en socionomutbildning medan en 

av våra intervjupersoner har en utbildning inom beteendevetenskap. Socialsekreteraryrket är 

även kvinnodominerat vilket har lett till att endast en av våra sex intervjupersoner är man. Vi 

tycker att det var intressant och givande att även få höra en man berätta om sin yrkesroll och 

trots könsskillnad fick vi en liknande bild av socialtjänsten från samtliga intervjupersoner. 

Erfarenheten hos våra intervjupersoner varierar då den personen med längst yrkeserfarenhet 

har arbetat i 38 år och den med kortast yrkeserfarenhet har arbetet i 6 månader. Vår 
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uppfattning är att erfarenhet hade en större påverkan på upplevelsen av handlingsutrymmet än 

vad exempelvis kön och ålder hade.  
 

I tabellen nedan presenteras kortfattad information om våra intervjupersoner. Vår avsikt med 

denna tabell är att ge läsaren en överblick över våra intervjupersoners kontext, men även för 

att de lättare ska förstå och kunna följa analysen. Vi har valt fiktiva namn på våra 

intervjupersoner för att skydda deras identitet. 
  

Fiktivt namn Yrkesverksam Avdelning/Enhet   Kommun 

Adam 20 år Barn och ungdom (ungdom)    Stor kommun 

Helen 38 år Barn och ungdom                     Stor kommun 

Lena 31 år Barn och ungdom (barn)      Liten kommun 

Eva 3 år Ensamkommande flyktingbarn   Stor kommun 

Petra 6 månader Försörjningsstöd (vuxna)       Liten kommun       

Annika 2 år Försörjningsstöd (vuxna)   Stor kommun 

Tabell 1 

 

Yrkesverksam: Hur många månader/år personen har arbetat inom området 

Stor/liten kommun: Vi har valt att benämnda kommuner med mindre än 35 000 invånare 

för liten kommun och kommuner med fler än 150 000 invånare för stor kommun.    

4.3 Insamling av empiri 
4.3.1 Intervjuguiden 

Intervjuguiden är uppbyggd av bakgrundsfrågor, inledande frågor, tematiska frågor och till 

sist avslutande frågor (se bilaga 2). De tematiska frågorna är uppdelade i gräsrotsbyråkrati 

(handlingsutrymme) och alienation. Vi utformade vår intervjuguide efter våra frågeställningar 

och från tidigare forskning samt teori. Till varje intervjufråga skrev vi även ett syfte för att 

lättare komma ihåg varför vi valt att använda varje enskild fråga (se bilaga 2). Detta gjorde vi 

för att lättare kunna analysera vårt intervjumaterial senare. 
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Vi valde också att göra en pilotintervju där vi testade våra intervjufrågor samt intervjuns 

upplägg. Vi gjorde vår pilotintervju med en student på socionomprogrammet i Örebro. 

Studenten har även erfarenhet som socialsekreterare genom praktik och sommarvikariat inom 

socialtjänsten på enheten barn och ungdom. Vi ansåg att det var betydelsefullt att göra en 

pilotintervju och precis som Bryman (2008:259) beskriver är det bra med en pilotintervju då 

exempelvis frågornas ordningsföljd kontrolleras. En pilotintervju är betydelsefull eftersom 

forskare kan ta reda på hur passande intervjufrågorna är. Den bidrar till att det är lättare att 

sålla bort oväsentliga frågor men också för att lägga till väsentliga frågor (Bryman, 

2008:259). Efter vår pilotintervju fick vi omformulera en del oklara frågor för att få de mer 

lättförståeliga. Vi fick också tips hur vi kunde omformulera en del frågor så att de blev mer 

anpassade till just socialsekreterare och inte för generella. Syftet med vår pilotintervju var att 

testa vår intervjuteknik, den tekniska utrustningen och intervjufrågorna. Vi valde därmed att 

spela in intervjun men inte att transkribera den. 

4.3.2 Intervjuernas genomförande 

Intervjupersonerna fick bestämma tid och plats för intervjuerna då vi hoppades på att det 

skulle få dem att känna sig bekväma, trygga och avslappnade i situationen. I och med att 

intervjupersonerna fick vara med och bestämma hade vi en önskan om att de lättare skulle 

berätta om sina upplevelser och erfarenheter. De flesta intervjuerna utfördes på 

intervjupersonernas kontor där det var lugnt och tyst. Det positiva var att vi då kunde bilda 

oss en egen uppfattning av deras arbetsplats. Vi har dock i efterhand ställt oss kritiska till val 

av plats då det kan ha påverkat vad intervjupersonerna vågade uttrycka i intervjun. 

Intervjupersonerna vågade kanske inte säga exakt vad de tyckte då de hade sin chef och sina 

kollegor i närheten. 

 

Vid varje intervju bar en av oss huvudansvaret. Det innebar att den personen främst ställde 

frågorna från intervjuguiden och förde intervjun framåt. Den andra personen tog anteckningar 

när det behövdes och ställde ibland följdfrågor. Under intervjuerna var vi noga med att 

förklara forskningsetiken samt hur intervjun skulle gå till. Vi använde oss av en diktafon och 

två mobiltelefoner som teknisk utrustning när vi spelade in intervjuerna. Detta var fördelaktigt 

eftersom vi då kunde lägga allt fokus på vad intervjupersonerna berättade. Vi förklarade även 

varför vi valt att spela in intervjuerna. Vi berättade att vi skulle transkribera materialet och att 

det i sin tur ledde till en objektiv bild av intervjumaterialet vilket samtliga intervjupersoner 

samtyckte till. När transkriberingen sedan var klar frågade vi intervjupersonerna om de ville 
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läsa och kontrollera utskriften. Tre av intervjupersonerna valde att läsa transkriberingen och 

gjorde ett fåtal ändringar i materialet vilket vi ändrade innan vi påbörjade analysen. Detta 

påverkade inte vårt arbete då ändringarna enbart var språkliga däremot styrktes 

tillförlitligheten i vår studie när de fick granska transkriberingen.         

4.4 Analysmetod 
Efter varje intervju transkriberades inspelningen ordagrant. Vi transkriberade däremot inte 

skratt och andra uttryck. Under transkriberingen var vår ambition att få en djupare förståelse 

för intervjupersonernas handlingsutrymme. För att tidseffektivisera transkriberingen delade vi 

upp våra intervjuer och transkriberade hälften var. När transkriberingarna sedan var klara 

valde vi att göra en tematisk analys vilket innebar att vi letade efter centrala teman och 

subteman (Bryman, 2008:528). De centrala temana och subtemana är återkommande motiv i 

det transkriberade materialet vilket vi sedan ställde upp i en tabell (se bilaga 3). Vi började 

med att läsa vårt transkriberade material flera gånger och därefter leta efter genomgående 

centrala teman. Efter att vi hittat ett antal centrala teman bröt vi ned dem till subteman. De 

centrala teman vi fann var organisationsstruktur, meningsfullhet och resurser. De subteman 

vi identifierade under resurser var bland annat tid, pengar, kunskap och erfarenhet och under 

organisationsstruktur var det makt och övervakning, lagar och riktlinjer, arbetssätt samt 

rutiner. Under meningsfullhet fann vi bland annat subtemana otillräcklighet, kreativitet och 

osäkerhet. Alan Bryman (2008:529) beskriver ett antal punkter vilka är viktiga att ha i åtanke 

när forskare letar efter teman i texter så som återkommande teman och repetitioner i 

intervjuerna. Vi noterade därför olika övergångar, hur intervjupersoner diskuterade teman på 

lika och olika sätt och repetitioner där vissa teman var återkommande. Vi fann exempelvis att 

organisationsstrukturen och resurstillgången såg olika ut och var återkommande teman i 

samtliga intervjuer.  

4.5 Etiska överväganden 
Det är viktigt att forskarna är medvetna om de etiska principerna för att kunna fatta befogade 

beslut för undersökningen (Vetenskapsrådet 2002:6). Vi har valt att presentera och förhålla 

oss till de etiska principerna för att studien inte ska uppfattas oetisk.   
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4.5.1 Informationskravet 

Informationskravet diskuteras i Vetenskapsrådet (2002:7) och är viktigt att ha med i studien 

för att intervjupersonerna ska vara väl informerade om studien samt sina rättigheter. Vid 

intervjuerna var vi noga med att berätta att deltagandet var frivilligt och att de när som helst 

kunde välja att avbryta intervjun eller välja att inte svara på en fråga. Vi informerade även 

våra intervjupersoner om studiens syfte och intervjuns uppbyggnad. Vidare frågade vi om 

tillåtelse för att använda en diktafon vid intervjun.  

4.5.2 Samtyckeskravet 

Vi berättade för våra intervjupersoner att de hade rätt att själva bestämma över sitt deltagande 

i undersökningen. Vi samtyckte med alla våra intervjupersoner genom att exempelvis låta 

intervjupersonerna bestämma plats och tid för intervjuerna. Vi bifogade även vårt missivbrev 

till samtliga intervjupersoner med information om studien. Vissa av våra intervjupersoner 

ville, innan de gav samtycke, veta mer hur intervjun skulle gå till. Vi beskrev därför för dem 

hur intervjun skulle gå till i stora drag samt besvarade frågor de hade angående studien. Våra 

intervjupersoner frågade också sin chef om samtycke att medverka i vår undersökning innan 

de godkände intervjun då socialsekreterare arbetar under komplexa arbetsförhållanden. 

Samtliga ovanstående punkter om samtyckeskravet diskuteras i Vetenskapsrådet (2002:9) och 

är viktiga att ha med i studien. 

4.5.3 Konfidentialitetskravet 

Under hela vår undersökning var vi varit noga med att intervjupersonernas uppgifter skulle 

hållas anonyma och vara oåtkomliga för obehöriga personer. Vi valde därför att både använda 

fiktiva namn på intervjupersonerna i analysen samt att inte nämna vilken stad 

intervjupersonerna arbetar i. Vi valde däremot att presentera intervjupersonernas 

yrkeserfarenhet, enhet och storlek på kommun för att bidra med en kontext till studien och 

besvara frågeställningarna. Intervjupersonerna kommer därför kunna identifiera sig själva i 

analysen men det kommer inte utomstående kunna göra. Intervjupersonerna kan därmed 

kontrollera att vi ger en sanningsenlig bild när de läser analysen. Nackdelen med 

anonymiteten är att utomstående inte kan kontrollera att det som presenteras är sant eller inte 

(Vetenskapsrådet, 2002:12). Vi anser dock att det är viktigare att skydda våra 

intervjupersoners identitet än att utomstående kan kontrollera analysens sanningshalt. Vi 

hoppas dock att ett tydligt skrivet metodkapitel väger upp denna nackdel.  
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4.5.4 Nyttjandekravet 

Vid varje intervju informerade vi intervjupersonerna om att deras uppgifter endast kommer att 

användas i undersökningens syfte. Vi förklarade att uppgifterna inte kommer att lånas ut eller 

användas i andra vetenskapliga syften för att det inte ska påverkar dem personligen. När 

undersökningen är färdigställd kommer intervjupersonerna även ha rätt till uppsatsen vilket vi 

vid varje intervjutillfälle informerade om. Dessa punkter om nyttjandekravet diskuteras i 

Vetenskapsrådet (2002:14) och är av vikt för studien. 

4.6 Tillförlitlighet och äkthet 
I kvalitativa studier är det vanligt att använda begreppen tillförlitlighet och äkthet istället för 

begreppen generaliserbarhet, validitet och reliabilitet. Det eftersom kvalitativ forskning inte 

har intresset av att mäta resultat utan endast studera en social kontext (Bryman, 2008:351). Vi 

har därför valt att använda begreppen tillförlitlighet och äkthet för att säkerställa kvalitén i vår 

studie. 

4.6.1 Tillförlitlighet 

Vi har fört en diskussion om tänkbara felkällor samt andra förhållanden vilket kan påverka 

resultatets tillförlitlighet. Det gör vi med hjälp av begreppen trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Detta är något Vetenskapsrådet 

(2011:44) förespråkar är viktigt. 

4.6.1.1 Trovärdighet 

För att stärka trovärdigheten i vår studie utgick vi från Vetenskapsrådets (2011:44) riktlinjer 

och vi var noga med att säkerställa att forskningen utfördes på ett korrekt sätt. För att 

ytterligare stärka trovärdigheten mejlade vi transkriberingarna till intervjupersonerna för att 

de skulle kunna bekräfta att vi uppfattade socialsekreterares upplevelse av handlingsutrymme 

rätt. Vi delade även med oss av vårt resultat med de personer vilka har deltagit i studien. Det 

gjorde vi för att försäkra oss att det finns en god överensstämmelse mellan resultaten och den 

sociala verkligheten (Bryman, 2008:353f).  

4.6.1.2 Överförbarhet 

I vår studie består urvalet av en grupp med ett fåtal deltagare med vissa gemensamma 

egenskaper. Den kvalitativa forskningen har ett djup och inte en bredd. Kriteriet beskriver i 
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vilken utsträckning resultatet från en unik kontext är överförbar till en annan kontext 

(Bryman, 2008:355). För att avgöra hur överförbart resultatet är har vi tillämpat fylliga 

redogörelser och beskrivningar av tillvägagångsättet. En social kontext går inte att isolera då 

överförbarheten medför en utmaning eftersom kontext och tidpunkt påverkar resultatet 

(Bryman, 2008:355). Genom våra noggranna och fylliga beskrivningar ges möjlighet för 

andra att tolka huruvida resultatet är överförbart till andra socialsekreterare och 

organisationer. Vi ser dock en brist i urvalets storlek. Det skulle behövas fler intervjuer samt 

intervjuer på samtliga enheter inom socialtjänsten för att studien skulle kunna vara överförbar.  

4.6.1.3 Pålitlighet 

Kvalitativa studier bedöms utifrån ett granskande synsätt och därför är det av vikt att skapa en 

tillgänglig och fullständig redogörelse av samtliga delmoment i studien (Bryman, 2008:355). 

Vi valde att ha ett omfattande metodkapitel med redogörelse för att underlätta för granskning 

av arbetet. Vi har exempelvis beskrivit i detalj hur urvalet har gått till, vilka kriterier vi 

använde oss av vid det målinriktade urvalet samt motivering till kriterierna. I avsnittet om 

analysmetod ges även en beskrivning hur kodningen har gått tillväga (se bilaga 3). Centrala 

teman och subteman vid kodning presenteras i avsnittet med möjlighet till granskning för att 

ge läsaren en inblick i analysarbetet. Bryman (2008:355) beskriver även att kollegor kan 

figurera som revisorer under studiens arbete. Vi fick hjälp med studien av utomstående 

personer för att förbättra texten och även hjälp med en pilotintervju för att förbättra vår 

intervjuguide. 

4.6.1.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Bryman (2008:355) betonar att det inte går att uppnå en fullständig objektivitet i 

samhällsvetenskaplig forskning. Intervjupersoners upplevelser är alltid subjektiva vilket vi tog 

i beaktning när vi studerade den sociala kontexten. I vår studie försökte vi i största mån att 

åsidosätta våra egna intressen och värderingar då vi exempelvis försökte bekräfta och styrka 

det som framkommit och sagts av intervjupersonerna. Vi försökte även att inte låta resultatet i 

studien påverkas av vår subjektivitet. Den valda undersökningssektorn var innan påbörjandet 

av studien tämligen främmande för oss. Vi saknade kunskap och uppfattning när arbetet 

påbörjades vilket vi tycker har hjälpt oss i försöket att bibehålla en objektiv syn under studien. 

Vi är dock medvetna om att det aldrig kommer gå att uppnå fullständig objektivitet. En 

negativ aspekt om undersökningssektorn var den kritiska granskningen som gjorts av media 
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vilket har svartmålat socialtjänsten. Vi hoppas att vår medvetenhet om det faktumet styrker 

objektiviteten. 

4.6.2 Äkthet 

Äkthet består av fem kriterier, vi valde dock att endast tillämpa kriteriet om rättvis bild av 

dessa då de andra ej är relevanta för vår studie. De bortvalda kriterierna är ontologisk 

autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk autenticitet (Bryman, 

2008:357).  Till skillnad från tillförlitlighet skiljer sig äkthetens kriterier då äkthet ska väcka 

generella konsekvenser av studien (Bryman, 2008:356). Kriteriet handlar om att ge en rättvis 

bild av intervjupersonernas uppfattningar och av fenomenet (Bryman, 2008:357). Vi 

genomförde intervjuer med individer med olika lång yrkeserfarenhet inom socialtjänsten. Vi 

intervjuade även socialsekreterare på olika enheter i olika städer. Syftet med detta var att 

försöka ge en rättvis bild hur yrket som socialsekreterare ser ut. En brist kan dock vara att vi 

endast har intervjuat personer på vissa enheter och inte samtliga inom socialtjänsten.  
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5.	  Analys	  och	  resultat	  
I detta kapitel presenteras en analys vilket är ett resultat av det empiriska materialet. 

Analysen ska sedan användas för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Kapitlet är 

indelat i fyra teman: socialsekreterares organisationsstruktur, relationen mellan 

socialsekreterare och klient, socialsekreterares resurser samt hur den sociala kontexten 

påverkar upplevelsen av handlingsutrymmet. Till vissa citat framgår det vilken fråga som har 

ställts för att läsaren ska få en tydlig kontext.	  
 _________________________________________________________________________________ 

                                                             

5.1 Socialsekreterares organisationsstruktur 
Nedan presenteras en analys av hur socialsekreterare upplever sitt handlingsutrymme. 

Analysen utgår från Webers teori om byråkrati (1987), Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati 

samt hans syn på alienation och handlingsutrymme (2010).   

5.1.1 Makt och övervakning 

I intervjuerna beskrivs organisationens hierarki vilken en socialsekreterare är verksam inom. 

Intervjupersonerna förklarar att socialsekreterare är kommunala tjänstemän och arbetar i en 

politisk styrd organisation. Lena utvecklar att en viss del av beslutsfattandet är delegerat till 

socialsekreterare, resten av besluten fattas av socialsekreterares chefer eller av 

socialnämnden.   
 

Om man har en politisk nämnd som inte har förtroende för sina tjänstemän eller om 

man har chefer som vill ha väldigt mycket kontroll minskar beslutsfattandet. Det 

skiljer sig väldigt mycket mellan kommuner hur långt ner man har delegation, på vissa 

ställen kan man som socialsekreterare fatta ganska många beslut själv medan på andra 

ställen så kan man inte fatta några beslut alls.  

-Adam 

 

Det kan uppfattas utifrån Adam och resterande intervjuer att socialsekreterares organisation 

skiljer sig till en viss del från byråkratin. Ett vanligt kännetecken inom byråkratin enligt 

Weber (1987) är att organisationen är toppstyrd vilket socialsekreterares organisation enligt 

intervjupersonerna inte till fullo är. Beslutsfattandet inom socialtjänsten kan vara olika 
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delegerat beroende på kommun och hur stor kontroll socialnämnden vill ha. Hur toppstyrd 

organisationen är, varierar därför beroende på vilken socialnämnd och kommun 

socialsekreterare arbetar inom. Lena ifrågasätter socialnämndens kontroll av 

socialsekreterares arbete med andra yrken: “Det tycker jag är väldigt, väldigt knepigt! Om ni 

går till en läkare och den går och frågar en politiker om de ska operera bort blindtarmen så 

blir det ju hemskt konstigt.” Socialnämnden och en socialsekreterares chef har därmed en stor 

roll i hur omfattande en socialsekreterares beslutsfattande och handlingsutrymme är.  Under 

intervjuernas gång har vi därför noterat att storleken på handlingsutrymmet har skiljts sig åt 

beroende på vilken kommun socialsekreterare arbetar inom. Det kan förstås utifrån Lipskys 

(2010) teori om gräsrotsbyråkrati, då organisationen avgör hur stort handlingsutrymmet ska 

vara. Ytterligare en aspekt är den interna och externa övervakningen. Det framgår från 

intervjuerna att socialsekreterare känner sig övervakade samt rädda för att göra fel och 

använder därmed inte sitt handlingsutrymme. 

 

Ja, skulle du fråga socialsekreterare idag, så ja absolut att de gör det. Att man ska 

granskas av IVO [Inspektion av vård och omsorg] och att man är rädd för att göra fel. 

Och kontroller. Vi har både interna och externa kontroller. Det är externt med IVO 

och man kan bli tillsynad utifrån, plus att klienten också kan bli en part som kan 

kritisera mig på vad jag gör. Tar reda på saker själv och kollar på Internet själv och tar 

reda på att den här institutionen är mycket bättre än den där och sen intern kontroll då 

med budget och att man inte får placera för dyrt. 

             -Helen 

 

Utifrån ovanstående citat kan det uppfattas att socialsekreterare ständigt är övervakade, både 

i och utanför organisationen. Lena påpekar däremot att övervakningen är en nödvändighet 

för att kunna förbättra yrket. Det är dock viktigt att socialsekreterare inte ska ta 

övervakningen personligt. Det finns en rädsla och stress över att ta felaktiga beslut vilket tär 

på både handlingsutrymmet och socialsekreterares psyke enligt Lena. Från samtliga 

intervjuer framgår det att socialtjänsten är en psykisk krävande arbetsplats då 

socialsekreterare fattar svåra subjektiva beslut om den mänskliga dimensionen. Ytterligare en 

aspekt är att socialsekreterare enligt intervjupersonerna har svårt att ta motgångar då de 

lägger hela sin själ i arbetet med sina klienter. Motgångar i arbetet kan därför uppfattas som 

ett personligt misslyckande och kan därmed påverka den psykiska hälsan. Det är därför 

viktigt menar Lena att det finns bra chefer som kan stötta och hjälpa socialsekreterare att 

hantera de svåra beslut de måste fatta. 
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5.1.2 Lagar och riktlinjer 

Efter samtliga intervjuer framgår det att socialsekreterare har många lagar och riktlinjer att 

förhålla sig till i sitt arbete. När vi frågade Eva om hon styrs av lagar och riktlinjer svarar 

hon: “Det gör jag till 100%. Absolut. Det är ju det jag måste följa. Men sen är det ju klart, att 

ibland känns det ju väldigt motsägelsefullt”. Resterande intervjupersoners svar 

överensstämde med Evas. Adam utvecklar svaret: “Det gör man i princip alltid, alla beslut du 

tar styrs av lagar och regler. Det är ju en myndighetsutövning du håller på med så det går inte 

att fatta några beslut som inte har bäring från lagstiftningen.” Enligt Lipsky (2010) är 

likheten mellan en gräsrotsbyråkrati och byråkrati vikten av lagar och regler, då 

organisationerna är hårt regelstyrda. Skillnaden är utrymmet för kreativitet och innovation 

vilket gräsrotsbyråkratin har och byråkratin saknar. Kreativitet och innovation möjliggör för 

användandet av handlingsutrymmet inom organisationen. När vi frågade Annika hur mycket 

hon upplever att hon styrs av lagar och riktlinjer i beslut och bedömningar fick vi svaret: 

 

Oj jättemycket! Jätte jättemycket! Även om man kan göra individuella bedömningar 

måste man ju alltid, man kan ju inte bara skriva att jag tycker han borde få 

försörjningsstöd, utan det måste finnas nån ‘vad står det i lagen’, man är väldigt 

lagstyrd. 

-Annika 

 

Vidare framgick det i intervjuerna att socialsekreterare upplever att lagar och riktlinjer kan 

kollidera med varandra. Genom att välja att följa en lag kan det bidra till att de bryter en 

annan. För att göra det bästa för klienten måste socialsekreterare kunna navigera sig genom 

det problematiska regelverket. Adam berättar att ett vanligt exempel är komplexiteten mellan 

arbetsmiljölagen (AML) och socialtjänstlagen (SoL). Lena anger orsaken till 

motsägelsefullheten med reglerna inom yrket: “Socialtjänstlagen 2007-2013 har ändrats 189 

gånger så idag går det inte att följa den. Det är ett totalt lapptäcke av nästan olika regler som 

går emot varandra.” Utifrån intervjuerna finner vi stora likheter till teorin då 

gräsrotsbyråkratin är allmänt känd för att regelverket är omfattande samt under ständig 

revidering. Lena lyfter fram en problematik då regelverket har blivit allt för omfattande: 

“Man blir en slav under regelverket istället för att göra ett bra jobb för klienterna.” Att bli 

slav under regelverket kan dessutom medföra att alienerande förhållanden kan uppstå för 

socialsekreterare. 
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5.1.4 Arbetssätt och rutiner 

Barns behov i centrum (BBIC) är ett arbetssätt vilket majoriteten av våra intervjupersoner 

använder. Våra intervjupersoner beskriver att BBIC är ett arbetssätt vilket ger en mall för 

evidensbaserad och enhetlig struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av 

ärenden. Arbetssättet utgår från ett barnperspektiv och används främst inom barn och 

ungdomsvården. BBIC både kritiseras och hyllas av samtliga intervjupersoner. Enligt 

intervjupersonerna är arbetssättet fördelaktigt då det har bidragit till bredare och mer utförliga 

utredningar vilket har medfört att kvalitén på arbetet har förbättras. Kritiken vilket har 

framförts mot BBIC är att socialsekreterare blivit alltmer manualstyrda, dokumentationen tar 

upp största delen av arbetstiden och klienttiden blir bortprioriterad. 
 

Jag har själv jobbat på socialstyrelsen och var med och förde in BBIC som har 

kritiserats väldigt mycket för att det har blivit alldeles för mycket dokumentation. Jag 

tror att det skulle ha utvärderas mycket tidigare så att man skulle ha hittat den där 

balansen. Man behöver en rimlig balans för dokumentation, men också möjligheter till 

mera fritt upplägg av arbetet. 

-Helen 

 

En byråkrati kännetecknas av förutbestämda arbetssätt, riktlinjer och rutiner. Det ska inte 

finnas några frågetecken utan allt ska vara förutbestämt (Weber, 1987). Lena upplever att 

BBIC gör socialtjänsten mer byråkratisk än nödvändigt. Den byråkratiska delen i 

organisationen behövs fortfarande men den delen får inte eliminera handlingsutrymmet. 

 

Det är ju ett jobb där delar måste vara standardiserat, annars skulle man inte som 

byråkrat stå ut med systemet heller. Om allt var fritt skulle vi få leka gud. Om allt vara 

reglerat så skulle vi inte behövas då allt skulle vara standard. Man skulle få mata in sin 

information i en burk och sen kommer det ut ett beslut. 

-Adam 

 

Det framgår av Adams förklararing att det är svårt att hitta en balans mellan de arbetssätt 

socialsekreterare måste följa utan att begränsa handlingsutrymmet. Enligt intervjupersonerna 

tenderar en otillräcklighet att uppstå hos socialsekreterare om handlingsutrymmet blir alltför 

begränsat. Vidare poängterar intervjupersonerna att den administrativa delen i arbetet har 

blivit allt för omfattande, de vill emellertid inte gå tillbaka till hur det tidigare var med 

mindre administration. Administrationen har hjälpt socialtjänsten att fånga upp fler problem i 
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samhället och som tidigare nämnts bidragit till en bättre kvalité i arbetet. Intervjupersonerna 

belyser att det är viktigt att försöka hitta en balans mellan administration och klienttid då det 

annars kan leda till att socialsekreterare känner sig otillräckliga.  
 

För att få bukt på problemet med den ökade administrationen har det framgått i intervjuerna 

att en ny version av BBIC ska komma vilket är en “bantad” version av den nuvarande. Eva 

berättar: “Nu håller de ju på att gör om BBIC så nu står vi i någon form av mellanläge där vi 

inte riktigt vet hur det kommer att bli. Men vi jobbar fortfarande utifrån den gamla modellen.” 

Utifrån intervjun med Lena går det också att utläsa att den nya versionen av BBIC vill främja 

socialsekreterares handlingsutrymme genom att ge socialsekreterare ett större spelrum runt 

BBIC. Storleken på handlingsutrymmet kan därmed komma att förändras när den nya 

versionen av BBIC verkställs. 
 

Från intervjuerna har det framkommit att rutiner också varierar mellan olika socialkontor. 

Det har i intervjupersonernas fall främst berott på socialsekreterares chef eller på 

omsättningen av socialsekreterare och därmed nybildade arbetsgrupper.  

 

Jag skulle nog vilja säga att vi har precis blivit en ny enhet, i januari, så vi är jättenya. 

Majoriteten av dem som jobbar här är helt nyanställda liksom. Jag är en av dem som 

har varit här längst och jag har varit här sedan i maj. Vi har därför gamla rutiner som 

vi fortfarande kan jobba i. 

-Eva 

 

Omsättningen av socialsekreterare är i dagsläget hög, nya arbetsgrupper bildas ständigt vilket 

försvårar stabiliteten och rutinarbetet. Kunskap och erfarenhet går därför förlorad då 

socialsekreterarna med längre yrkeserfarenhet väljer att byta arbetsplats tydliggör Lena, 

Adam och Annika. Från Petras intervju förklaras det hur socialsekreterares chef kan ha en 

avgörande roll hur rutinformat arbetet ska vara. Osäkra chefer tenderar att använda sig av 

många rutiner för att skaffa sig kontroll över sina socialsekreterare enligt Lena. Det upplevs 

utifrån intervjuerna att den stora omfattningen på rutinarbete gör att organisationen liknar en 

byråkrati mer än en gräsrotsbyråkrati. 
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Ligger inte rätt papper på rätt plats blir det jättekaosigt för vår chef. Vi hade 

planeringsdag förra veckan där vi skulle diskutera alla rutiner och vi skulle skapa 

rutiner för det som det inte finns rutiner för. Det får inte bli fel. Så det var ju bara rutin 

för rutin för rutin. Vi har till och med rutin för toaletterna! På den ena toaletten får 

man inte göra det och på den andra får man inte göra det. 

-Petra 

 

Vidare i Petras intervju går det att utläsa att hennes handlingsutrymme är mer begränsat än 

de övriga intervjupersonernas. Petra trodde att det dels kunde bero på att enheten 

försörjningsstöd är mer rutinformad och reglerad, vilket också överensstämde med Annikas 

syn på försörjningsstöd. Sammanfattningsvis har vi av intervjuerna fått en förståelse att 

organisationens strukturella aspekter har ett stort inflytande på en socialsekreterares 

handlingsutrymme. Vi kan utifrån analysen se att lagar, riktlinjer, arbetssätt och rutiner 

påverkar socialsekreterares handlingsutrymme i arbetet. 

5.2 Relation mellan socialsekreterare och klient 
5.2.1 Handläggning av ett ärende 

I intervjuerna framkommer två skilda sätt att se på handläggningsprocessen. Gemensamt för 

Annika och Petra är att de är socialsekreterare på försörjningsstöd. Från intervjuerna har det 

framkommit att försörjningsstöd har skiljt sig från de övriga enheterna. Det framgår att 

Annika och Petra har ett mer strikt tillvägagångssätt i handläggningsprocessen vid ett ärende 

än de övriga intervjupersonerna. Under utredningsarbetet kan det utläsas att 

handlingsutrymmet inte är särskilt stort för de på försörjningsstöd eftersom mycket tid läggs 

på förarbete och dokumentation. En skillnad av handlingsutrymmet kan därmed tolkas utifrån 

Adams redogörelse av barn och ungdomsenheten: 

 

Det finns inga vanliga arbetsdagar för en socialarbetare. Speciellt inte i en 

ungdomsgrupp. Det är ju tjusningen med det, du vet inte hur din dag kommer att se ut 

när du går till jobbet. Du kan komma inför dörren och då har det kommit en riktig 

fulanmälan och då får man lägga allting till sidan. Eller så är det den vanliga 

byråkratiska gången, när inget händer. Jag tror man mer får tänka, vad gör man på en 

arbetsmånad. 

-Adam 
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Eftersom arbetet på barn och ungdomsenheten är så pass oförutsägbart är det fördelaktigt med 

ett större handlingsutrymme. Vidare berättar intervjupersonerna att det krävs en stor mån av 

flexibilitet och kreativitet för att kunna bemöta den mänskliga dimensionen i arbetet. För att 

kunna göra en bra bedömning av ett ärende beskriver Eva att socialsekreterare måste bygga 

upp en relation till sina klienter. Relationen bidrar till att socialsekreterare får kunskap om 

klienters situation samt behov och kan därmed hjälpa klienter på lämpligt sätt. Utifrån Annika 

och Petras intervjuer framkommer det även att socialsekreterare på försörjningsstöd använder 

sitt handlingsutrymme i mötet med klienter. De beskriver att det är en stor variation av 

klienter samt att pengar kan vara ett känsligt område för många personer. Därför förklarar de 

vidare att det är viktigt att socialsekreterare ska kunna motivera besluten för de olika 

klienterna.     
 

Man får jobba jättemycket med relationen. De är lätt att säga positiva beslut men inte 

alltid så lätt att ge negativa beslut. Därför är de så viktigt att man har en bra relation 

som inte bygger på att man är kompis, utan mer att den här bedömningen har inte jag 

gjort för att vara snäll, utan den har jag gjort för att det är rätt, de här pengarna har du 

inte fått för att jag är snäll mot dig, utan du har rätt till dem, du har gjort vad du ska 

göra. 

-Annika 

 

Samtliga intervjupersoner har vidare nämnt att de använder sig mycket av sin kreativa 

förmåga då det krävs i socialt arbete där du ständigt träffar olika klienter. 

 

Ska man vara en bra socialarbetare, måste man vara kreativ. För det handlar om att ta 

sig in, få folk att lyssna på en, få folk att få förtroende för en, få dem att välja en annan 

väg och det där finns det ingen standardmall för. Människor är otroligt olika och vissa 

är arga, andra rädda och en tredje, ja något annat sätt. Och här får man faktiskt 

använda sig utav sig själv och sin uppfinningsrikedom. 

            -Adam 

 

Vi har fått intrycket att samtliga intervjupersoner är kreativa och gärna vill använda den 

förmågan i yrket. Kreativitet och flexibilitet ökar meningsfullheten i arbetet samtidigt som det 

enligt Lipsky (2010) främjar storleken av handlingsutrymmet. De flesta intervjupersonerna 

vittnar om att det ges utrymme för kreativitet i arbetet men önskar att utrymmet hade varit 

större. Från intervjuerna har det framkommit att socialsekreterare med längre erfarenhet 
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använder sin kreativitet i större utsträckning eftersom de känner sig mer bekväma i sin 

yrkesroll. Sammanfattningsvis är det av stor väsentlighet för socialsekreterare att ha ett 

handlingsutrymme då de behöver anpassa arbetssituationen efter varje enskild klient.   
 

5.3. Socialsekreterares resurser 

5.3.1 Kollegiala 

Samtliga intervjupersoner poängterar hur viktigt det kollegiala stödet för socialsekreterare är. 

De berättar att det är betydelsefullt att ha kollegor att luta sig tillbaka på när det uppstår 

svårhanterliga situationer. Det kollegiala stödet är också till stor hjälp när socialsekreterare 

inte vet vad de ska besluta för en klient eller när de exempelvis behöver bolla idéer. Petra 

berättar även hur viktigt det kollegiala stödet är: “När det handlar om så viktiga saker vill man 

ju att det ska bli rätt. Då vill man inte sitta på ett kontor själv och ta sina egna beslut.” De 

andra intervjupersonerna instämmer också i att kollegorna är viktiga och ett citat av Helen får 

illustrera: 
 

Det jag tror socialsekreterare gör är att de använder varandra, att man har gruppen, 

kollegorna att prata med, att man har sin handledare som man kan prata med och om 

man har en bra chef som man kan prata med. Det tror jag är socialtjänstens styrka, att 

man just kan prata, att det är så pass öppet, att man inte håller det för sig själv. 

-Helen 

 

Från intervjuerna framkommer det även att det kollegiala stödet är viktigt för att 

socialsekreterare ska må bra. Det har stor betydelse för dem att de kan prata med varandra när 

de exempelvis känt att de inte kunnat hjälpa en klient. Det kollegiala stödet kan även 

motverka alienation eftersom det hjälper socialsekreterare att hantera känslor och problem i 

arbetet.   

 

Ibland är det så att jag inte hade kunnat göra någonting annat annorlunda utan 

resultatet hade blivit detsamma ändå. Så det är diskussionen och det öppna klimatet 

här som är det viktigaste. För om man inte har det så blir det jobbigt med känslorna. 

-Lena 
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Vidare är samrådstillfällen enligt intervjupersonerna etablerade och uppskattade på de flesta 

socialkontoren. Vid samrådstillfällen diskuteras de svårare ärendena en socialsekreterare har. 

Intervjupersonerna förklarar att chefer och kollegor bollar idéer och ger varandra stöd i 

beslutsfattande för att våga använda handlingsutrymmet. Eva beskriver: “Dels har vi 

samrådstillfällen där vi sitter i en stor grupp med gruppledare och kollegor där man bollar 

kring om man ska gå vidare med ärendet.” 

 

Sammanfattningsvis kan vi från analysen se att det kollegiala stödet i en gräsrotsbyråkrati är 

mycket viktigt. Enligt Weber (1987) vill byråkratin eliminera det kollegiala då det skapar 

onödig spänning i organisationen. Inom gräsrotbyråkratin är däremot det kollegiala stödet en 

gräsrotsbyråkrats främsta resurs belyser Lipsky (2010), vilket är i linje med intervjuerna. 

5.3.2 Tid och Arbetsmängd 

Tidsbrist och allt för hög arbetsmängd är idag en konsekvens inom socialtjänsten. Vid 

intervjufrågan “Känner du att du har kontroll över arbetsmängden i ditt arbete?” fick vi 

liknande svar från samtliga intervjupersoner, Adam svarar: “Njae, det har man inte med det 

här jobbet. Det är så det är i princip.” Petra beskriver läget i socialtjänsten: “Som sagt är det 

väldigt påfrestande för alla i socialtjänsten idag och det är väldigt mycket att göra. Man vill ju 

kunna göra så mycket men det finns inte tid”. Eva kommer fram till: “Tid är jätteviktigt att 

man tar sig tid till att hinna träffa alla. I så fall är det ju det viktigaste! Det vi inte har.” Utifrån 

intervjupersonerna förstås det att tidsbrist och för stor arbetsmängd är ett faktum för 

socialsekreterare samt ett stort problem. De förklarar att handlingsutrymmet till klienterna 

även tenderar att minska när socialsekreterare arbetar under dessa förhållanden.	  
 

Vi har väldigt mycket ärenden, men sen är det allt annat också som man ska göra. 

Man ska dokumentera allt, skriva in det, man har så många ärenden att man inte 

hinner lägga den tiden man skulle vilja göra. Vissa personer tror jag skulle försvinna 

härifrån fortare om man träffar dem oftare. Men man hinner inte det och då känns det 

lite som man inte hinner med någonting. 

-Annika 

 

Som tidigare nämnt vittnar samtliga intervjupersoner om att dokumentationen har ökat under 

de senaste åren. Den tid socialsekreterare lägger på dokumentation begränsar tiden med 
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klienterna vilket många av dem känner är ett problem. Det finns emellertid positiva aspekter 

med dokumentation förklarar Helen: 

 

Man glömmer lätt idag att det här jobbet att jobba som socialsekreterare är väldigt 

utsatt och att det är väldigt slitigt. Man pratar om att vi behöver ha mer tid med 

relationerna och vi jobbar så mycket med administration. Jag kan tänka mig att det är 

skönt att få göra det ibland för att inte bara jobba med människor som är i kris och 

utsatta. 

-Helen 

 

Intervjupersonerna förklarar att administrationen är till för att stärka kvalitén samt hjälpa fler 

klienter. Från intervjuerna framkommer det dock att arbetsmängden och de administrativa 

uppgifterna ej är förenliga med varandra på grund av tidsbristen. Vidare menar 

intervjupersonerna att en förändring måste ske, antingen behöver de administrativa 

uppgifterna reduceras eller arbetsmängden minskas. Socialsekreterares arbetssituation 

beskrivs i dagsläget inte hållbar, Eva berättar: “Ja, vi jobbar ju över. Vi jobbar övertid det gör 

vi nu. För att vi ska hinna med saker som vi ligger efter med från förra året.” Utifrån 

intervjuerna framgår det att socialsekreterare har hamnat i en ond cirkel där en av de viktigare 

resurserna har blivit en bristvara. När tiden inte räcker till för socialsekreterare kan det leda 

till att de blir alienerade då de känner att de inte har tid att hjälpa varje klient individuellt. På 

grund av situationen socialsekreterare hamnat i begränsas handlingsutrymmet vilket i sin tur 

är avgörande för att kunna göra kvalitativa bedömningar av klienter. 

5.3.3 Kunskap och erfarenhet 

Lena, Helen och Adam är överens om att dagens socionomutbildning är en generell 

utbildning vilket inte förbereder studenterna för en detaljerad yrkesroll som socialsekreterare. 

Adam beskriver problematiken med socionomutbildningen: 

 

Socionomutbildningen är en generalistutbildning och som egentligen inte förbereder 

de som går där att jobba på ett socialkontor. Ska man jämföra med 

sjuksköterskeutbildningen eller psykologutbildningen. Det är yrkesutbildningar där 

man lär sig också hur man gör yrket och vad finns det för behandlingsmetoder och 

utredningsmetoder. 

-Adam 
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Utifrån intervjupersonernas utsagor går det att uppfatta att socionomstudenter har begränsad 

erfarenhet och kunskap när de kommer ut i arbetslivet. Adam förklarar att det kan ta ett par år 

innan en nyexaminerad socialsekreterare samlat på sig tillräckligt med kunskap och erfarenhet 

för att fungera självständig i sitt arbete. Annika, som är relativt nyexaminerad, berättar att det 

kan vara en svårighet att vara helt självständig i arbetet: “Självständig, självklart, att man kan 

fatta beslut när det är klart. Men när de inte är helt självklart kan det vara svårt att vara 

självständig. Men det har också att göra med att man inte jobbat så länge, man har inte stött på 

allting.” Intervjuerna bidrar med en förståelse om variation i en socialsekreterares 

arbetsuppgifter. Varje ärende och situation är unikt vilket gör att en socialsekreterare aldrig 

kan vara helt fullärd och agera korrekt i varje situation. Erfarenhet och kunskap har därför en 

stor vikt i hur socialsekreterare ska göra kvalitativa bedömningar och fatta beslut. Adam har 

lång erfarenhet och exemplifierar detta: 
 

Man måste ha handlingsutrymme, men man står inte ut med hur mycket 

handlingsutrymme som helst. Ju mindre erfarenhet man har ju mindre 

handlingsutrymme står man ut med. [...] Det kan inte sitta 10 oerfarna handläggare 

och göra det här själva. För det blir verkligen inge bra, så det är nog den viktigaste 

resursen. Det är faktiskt yrkeskompetensen som man lagt på av erfarenhet. Det är 

komplexa beslut, det bygger väldigt mycket på erfarenhet. 

            -Adam 

 

När en socialsekreterare inte har tillräckligt med kunskap och erfarenhet bidrar det till en 

osäkerhet. Det i sin tur resulterar i att de känner sig begränsade och vågar inte vara 

självständiga i sitt beslutsfattande. 

5.3.4 Pengar 

Samtliga intervjupersoner påpekar att resurserna; tid och arbetsmängd, kollegiala stödet samt 

kunskap och erfarenhet har en stor påverkan på socialsekreterares handlingsutrymme. De 

intervjupersoner vilka har jobbat på flera positioner inom socialtjänsten och innehar längre 

erfarenhet har även poängterat att ekonomi kan begränsa. Att ha ett ekonomiskt tänk går mer i 

linje med den byråkratiska organisationen än gräsrotsbyråkratin då gräsrotsbyråkrater arbetar 

med välfärd (Lipsky, 2010). Det går inte att bedriva en välfärdsorganisation utifrån ett 

vinstsyfte då det inte går att tjäna pengar på att hjälpa klienter.  
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Regelverket ser ut så att man egentligen inte kan tänka ekonomi. Man ska ha den bästa 

insatsen för den här personen för att den ska överleva och bli icke-missbrukare eller klara sitt 

liv och så. Då blir man frustrerad för man tycker att man ska hålla tillbaka vissa insatser på 

grund av ekonomin. 

-Lena 

 

Adam beskriver från egen erfarenhet att beslutsfattandet åker upp i organisationen när 

verksamhetens tänk blir alltför ekonomiskt. Handlingsutrymmet kan då bli begränsat eftersom 

socialsekreterare själva inte får fatta lika många beslut och det i sin tur kan skapa en 

frustration hos socialsekreterare. Petra förklarar att hon har upplevt en frustration när det 

kommer till ekonomi och förklarar det: “Många gånger känner man att man vill, att man 

skulle vilja ge någon extra pengar. Typ man vill ju unna någon annan.”  

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån intervjuerna tolka att resurser påverkar 

handlingsutrymmet. Beroende på organisation, kommun och enhet kan resurstillgången se 

olika ut. Tid och socialsekreterares arbetsmängd är dock återkommande teman hos samtliga 

intervjupersoner.  

5.4 Hur den sociala kontexten påverkar upplevelsen av 
handlingsutrymmet 

Från samtliga intervjuer framkommer det att socialtjänsten befinner sig i kris. 

Intervjupersonerna påpekar att det finns många bidragande orsaker till krisen men att en av de 

större orsakerna är bristen på resurserna samt den höga arbetsbelastningen. Det ostabila läget, 

arbetsbelastningen och bristen på resurser inom socialtjänsten har påverkat 

handlingsutrymmet samt medfört en stor omsättning av socialsekreterare. Lena berättar att en 

anledning till varför socialsekreterare inte klarar av sitt arbete är att grunduppdraget för 

socialtjänsten har gått förlorat: “Om kommunen inte vet vart de ska lägga ett uppdrag så 

lägger de det på socialtjänsten men man får inga mer resurser och man får inge mer folk och 

man ska göra mer och mer”. Vidare förklarar Lena att socialsekreterare idag bland annat ska 

arbeta med arbetsförmedling, bostadsförmedling och mot radikalisering. Vi förstår utifrån 

Lenas utsagor att det kan bidra till att socialsekreterare inte längre klarar av sitt arbete då 

arbetsuppgifterna har blivit alltför omfattande och handlingsutrymmet begränsas. Lipsky 

(2010) beskriver att det kan bidra till alienation när gräsrotsbyråkrater tappar kontroll över 

arbetet och sina ärenden. Han beskriver att gräsrotsbyråkrater kan börja behandla sina klienter 
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som byråkratiska attribut när hela arbetet inte hinns med. Eva vittnar exempelvis om att 

socialsekreterare på hennes enhet har ett så pass högt ärendeinflöde att det i dagsläget är svårt 

att skilja klienterna åt. De har ett namn på klienten de ska hjälpa men saknar tiden att skapa 

den väsentliga relationen. De måste därmed fatta ett beslut innan de hinner bilda en 

fullständig uppfattning om klienten.   
 

Annika förklarar även att det finns en stor omsättning av socialsekreterare. Hon förklarar 

vidare att omsättningen kan bero på att kraven för socionomutbildning har blivit striktare då 

det tidigare räckte med en likvärdig utbildning. Hon förklarar därefter att den höga 

arbetsbelastningen i samband med alla nyanställda har bidragit till en ond cirkel. Hon berättar 

att socialsekreterare vilka endast har arbetat ett år kan ha arbetat längst och samtidigt är de 

med längst erfarenhet. Det kan i sin tur bli väldigt stressande då personen inte känner sig ha 

tillräckligt med erfarenhet. Adam förklarar det på ett likvärdigt sätt och påpekar att det behövs 

erfarna socialsekreterare för att ett socialkontor ska kunna gå runt. Annika poängterar också 

att socialsekreteraryrket också är ett tufft yrke vilket sliter mycket på individen. 

 

För det första tror jag de är många som är socialsekreterare för att de är intresserade av 

ämnet och jag tror många inte är förberedda på hur de kommer att vara. Det är väldigt 

tufft att ha med människor att göra och de som är inblandade i socialtjänsten har oftast 

inte de lättaste ödena. Sen tror jag det är stressigt och så. 

             -Petra  

 

Intervjupersonerna uttrycker sig återkommande i intervjuerna att nyexaminerade 

socialsekreterare har en viss förväntning på yrket och handlingsutrymme innan de kommer ut 

i arbetslivet. Den förskönande bilden de har av yrket lever inte upp till verkligheten vilket 

medför att de kan förlora mening med arbetet. 

 

För att få människor till socialkontor kanske man har skönmålat det lite från 

arbetsgivarhåll. När man sen kommer dit så är det inte alls så som man trodde [...] 

Man måste nog hjälpas åt där att framställa socialtjänsten som mera positivt men 

samtidigt realistiskt. Det är det jag tror är utmaningen. Så att man inte hoppar i fel 

fälla igen. 

-Helen 
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De intervjupersonerna med längre erfarenhet berättar att det finns ett glapp mellan 

socionomutbildningen och yrket. Lena har upplevt en trend då nyexaminerade förväntar sig 

att få göra skillnad för exempelvis barn eller missbrukare. När dessa sedan kommer ut i 

arbetslivet och det består av mycket administrativt arbete och så pass begränsat 

handlingsutrymme blir de besvikna och frustrerade. Petra är relativt nyexaminerad och 

beskriver hur det kan kännas att komma ut ny i arbetslivet: “Man vet inte riktigt vad det 

innebär! Man är inte förberedd.”  
 

Utifrån intervjuerna upplevs det vidare att socialsekreterare ibland känner en otillräcklighet 

när det är brist på resurser eller när de känner sig osäkra i sina beslut. Enligt Lipsky (2010) 

kan alienation upplevas när det är en brist på resurser vilket bidrar till att gräsrotsbyråkrater 

inte kan ge nödvändig hjälp till klienter. När vi frågade Eva om hon kände sig otillräcklig i 

sitt arbete svarar hon: “Otillräcklig känner man sig ganska ofta. Man vill jättegärna hjälpa 

ännu mer än vad man kan.” Övriga intervjupersoner svarar på liknande sätt. 

 

Det är självklart att man hela tiden känner att man blir otillräcklig och så. [...] Jag 

tycker att det är väldigt roligt att få jobba på, men ibland känner man att man inte 

räcker till, jag hinner med mitt jobb men inte så mycket mer. Man hade kunnat göra 

ett bättre jobb om man hade mindre att göra. 

-Annika 

 

Sammanfattningsvis framkommer det från intervjuerna att socialtjänsten befinner sig i kris 

eftersom det är en hög arbetsmängd, bristfälliga resurser och stor omsättning av 

socialsekreterare. Detta bidrar till att handlingsutrymmet begränsas vilket medför att 

socialsekreterare känner sig otillräckliga i sitt arbete.  
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6.	  Slutsatser	  	  	  
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser och studiens frågeställningar besvaras. Kapitlet 

är indelat i två rubriker vilket är studiens frågeställningar; “Hur tolkar och beskriver 

socialsekreterare sitt handlingsutrymme i förhållande till organisationens formella ramar och 

regelverk?” och “Hur upplever socialsekreterare sitt handlingsutrymme i det dagliga arbetet 

i mötet med klienterna?”. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om socialsekreterares arbetssituation. Mer 

specifikt vill vi bidra med kunskap om hur socialsekreterare förhåller sig till sitt 

handlingsutrymme i sin yrkesutövning och hur de upplever sitt handlingsutrymme i 

förhållande till regler, riktlinjer och mötet med klienten. 

6.1 Hur tolkar och beskriver socialsekreterare sitt 
handlingsutrymme i förhållande till organisationens formella 
ramar och regelverk? 

Från vår analys har det framkommit att socialsekreterare arbetar med myndighetsutövning 

vilket innebär att det krävs belägg för alla beslut i lag och riktlinjer. Lagen socialsekreterare 

arbetar under revideras ständigt vilket gör att socialsekreterare inte vet hur det ska tolka lagen. 

Omfattningen och ovissheten av lagen leder till att socialsekreterare inte vet hur de ska 

använda handlingsutrymmet och därmed begränsas det. Det sker även en intern och extern 

övervakning av socialsekreterare vilket skapar en rädsla av att använda handlingsutrymmet. 

Vidare har mer erfarna socialsekreterare med längre yrkeserfarenhet till en viss del lärt sig hur 

de ska använda handlingsutrymmet kring lagen och vid övervakning. Det är ett större problem 

för nyexaminerade och de socialsekreterare med mindre erfarenhet eftersom de känner en 

osäkerhet hur de ska hantera lagen. Det resulterar i att de reducerar sitt handlingsutrymme och 

mestadels utgår från lag då de är rädda att de ska fatta fel beslut. En annan aspekt är 

delegeringen av beslutsfattandet i organisationen socialsekreterare är verksamma inom. 

Socialnämnden och socialsekreterares chef avgör hur stort beslutsfattande socialsekreterare 

ska ha vilket påverkar socialsekreterares omfattning på handlingsutrymmet. Chefen och 

socialnämnden avgör även vilka rutiner och arbetssätt som ska finnas på arbetsplatsen. 

Handlingsutrymmets storlek bestäms utifrån strukturella omständigheter samt vilken kommun 
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socialsekreterare är verksam inom. Socialsekreterares handlingsutrymme varierar därför från 

kommun till kommun.  

 

Vår slutsats är därför att socialsekreterare måste följa ledningens direktiv, lagar, riktlinjer och 

arbetssätt men samtidigt inte sluta att använda sitt handlingsutrymme. Handlingsutrymmet 

kan lätt bli begränsat på grund av organisationens formella ramar och lagverk vilket i sin tur 

kan leda till att socialsekreterare kan uppleva sig som slavar under regelverket. Det kan vidare 

leda till att de tappar meningen med arbetet. 

6.2 Hur upplever socialsekreterare sitt handlingsutrymme i det 
dagliga arbetet i mötet med klienterna? 
Utifrån analysen har vi dragit slutsatsen att socialsekreterare har ett visst handlingsutrymme i 

relation till klienter. Handlingsutrymmet begränsas dock av den allt för höga 

arbetsbelastningen, bristfälliga resurser samt ökad dokumentation genom arbetssätt. 

Arbetssätt, exempelvis BBIC har ökat dokumentationen i yrket och förminskat tiden med 

varje klient. Socialsekreterare upplever det vara problematiskt då grunduppdraget, tiden med 

klienterna, kommer i skymundan. Tidsbristen och arbetsmängden gör att socialsekreterare 

känner sig otillräckliga då de upplever att de prioriterar dokumentation framför klienten. Den 

begränsade klienttiden gör att socialsekreterare känner sig ineffektiva då de vill göra mer för 

klienterna. Socialsekreterare upplever att de med hjälp av handlingsutrymmet har plats för en 

viss innovation och kreativitet i relation till klienterna. Det kollegiala stödet uppmuntrar även 

socialsekreterare att vara kreativa vilket främjar handlingsutrymmet. Arbetet med klienter är 

både slitigt och belönande och därför har det kollegiala stödet en betydande roll för att 

socialsekreterare ska orka hantera sin arbetssituation. Socialsekreterare med längre erfarenhet 

tenderar att behärska den rådande situationen bättre och får därmed ett större 

handlingsutrymme i relation till klienten. 
 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att resurserna, arbetsbelastningen och arbetssätt 

påverkar hur socialsekreterare upplever sitt handlingsutrymme i det dagliga mötet med 

klienterna.  
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7.	  Avslutande	  diskussion	  och	  reflektion 

I det avslutande kapitlet diskuteras resultatet i relation till studien i dess helhet och till den 

tidigare forskningen. Vi gör även en reflektion av den problematik vilket finns med studien 

och hur den skulle kunna åtgärdas. Avslutningsvis ger vi förslag på vidare forskning inom 

området. 

__________________________________________________________________________________ 

7.1 Diskussion och reflektion 
Vi har i vår studie fördjupat oss i socialsekreterares arbetssituation samt hur socialsekreterare 

upplever sitt handlingsutrymme. Vi fann det intressant att den tidigare forskningen, till en stor 

del, överensstämmer med vår insamlade empiri trots att den till största del inte är gjord i 

Sverige. Det är exempelvis empiri som visar att vissa delar av socialtjänsten har blivit mer 

byråkratisk och handlingsutrymmet i de fallen blivit mer begränsat (Maynard-Moody & 

Musheno, 2000:341). Ett annat exempel i linje till den tidigare forskningen är att 

socialsekreterare behöver en viss mån av handlingsutrymme för att skapa mening i sitt arbete 

och för att inte uppvisa tendenser av alienation (Ferguson & Lavalette, 2004:304). I och med 

att vårt resultat överensstämmer med liknande forskning känner vi att vi fångat det essentiella 

inom problemområdet. Ett resultat som dock skiljde sig åt var att den tidigare forskningen 

diskuterade socialtjänsten generellt vilket vi enligt vår studie inte tycker att det går att göra. 

Vi har uppmärksammat att kommun, enhet och chef är aspekter som har inverkan på 

socialsekreterares skilda upplevelser av handlingsutrymme och är därmed viktiga att belysa. 

Det går därför inte att dra alla socialsekreterare över en och samma kam då upplevelser och 

arbetssituationer är unika och skiljer sig åt. 

 

Vi finner även i vår studie att socialsekreterare befinner sig i en komplex arbetssituation då de 

slits mellan organisationens struktur och relation till klienterna. Handlingsutrymmet hjälper 

socialsekreterare att navigera sig i sin arbetssituation för att kunna bemöta varje klient 

individuellt. Det finns många aspekter exempelvis regler, utbildning och arbetssätt, (se figur 1 

på sida 45 för fler aspekter som har inverkan på handlingsutrymmet) som inverkar på 

socialsekreterares handlingsutrymme vilket är problematiskt för deras yrkesutövning. 

Problemområdet var mer omfattande än vad vi förväntade oss innan undersökningen då den 

tidigare forskningen inte framhäver alla aspekter. Aspekterna resurser och arbetsmängd 
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överraskade oss inte utan det var den makt socialnämnden och chefen hade samt bristerna i 

socionomutbildningen vilket förvånade. Vi finner likaså en skevhet i att politiker med 

avsaknad av en socionomutbildning ska ta beslut vilket socialsekreterare är utbildade till att 

fatta. 

 

Ytterligare ett område den tidigare forskningen inte belyser är att handlingsutrymmet har 

begränsats då att allt fler samhällsfunktioner har lagts på socialtjänsten. Socialsekreterare 

grunduppdrag riskerar därmed att gå förlorat då de utöver sina grunduppgifter även ska agera 

arbetsförmedlare, bostadsförmedlare och med mer. Vi har uppmärksammat att det har medfört 

en ökning av arbetsbelastningen samt ett mer omfattande regelverk. Vi förmodar att detta 

ytterligare är en anledning till att socialsekreterares handlingsutrymme har begränsats och att 

socialtjänsten befinner sig i kris. Precis som i den tidigare forskningen beskriver finns det en 

fara med ett allt för omfattande regelverk då organisationen annars kan kollapsa under sin 

egen stelhet om ingen förändring görs (Maynard-Moody & Musheno, 2000:342). Något som 

utifrån analysen kan liknas med den situation socialtjänsten befinner sig i idag med ett 

överflöd av lagar, arbetssätt och rutiner. För att få socialsekreterare att använda sitt 

handlingsutrymme krävs det bra kollegor och chefer med erfarenhet samt kunskap för att lära 

upp och få de nya socialsekreterarna att känna sig trygga. Socialtjänsten befinner sig dock i en 

komplex situation då det är en stor omsättning av socialsekreterare vilket har medfört att den 

trygga och stabila arbetsmiljön har blivit bristande. Det kollegiala stödet kan under dessa 

omständigheter bli otillräckligt och socialsekreterare saknar där med stöd i användandet av 

handlingsutrymmet. 

 

Socialsekreterare är som sagt konstaterade gräsrotsbyråkrater men behöver ha vissa 

byråkratiska drag för att få stabilitet i arbetet (Adler, 2012:245). Det framgår i vår studie 

liksom i Adlers (2012:253) studie att arbetet har blivit mer rutinreglerat, målinriktat och att 

klienttiden har blivit mindre. Utifrån det misstänker vi att det finns en fara att 

handlingsutrymmet kommer förminskas om den byråkratiska delen tar över arbetet alltför 

mycket. Om detta händer kan det leda till att det kommer att bli svårt för socialsekreterare att 

sköta sina arbetsuppgifter eftersom de är alldeles för komplexa för att enbart förhålla sig till 

lagar och riktlinjer. Scott (1997:53) påpekar att det kan vara svårt att hitta en balans då ett 

stort handlingsutrymme kan missbrukas och klienter därmed missgynnas. I vår analys 

framkommer det kollegiala stödet som en av de viktigaste resurserna vilket inte är särskilt 

framträdande i tidigare forskning. Det kollegiala stödet är en av de främsta resurserna vilket 
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främjar handlingsutrymmet och hjälper medarbetarna att tillämpa handlingsutrymmet kring 

regler och riktlinjer. Utan det kollegiala stödet skulle organisationen troligtvis se mer 

byråkratisk ut och socialsekreterarna förmodligen uttrycka fler tendenser av alienation. 

 

Vi finner vidare en problematik då socialsekreterare i vissa fall inte upplever sig ha tillräckligt 

med handlingsutrymme. Detta kan medföra att de känner sig otillräckliga i sitt arbete och 

uppvisa tendenser av alienation. Alienation har länge varit ett känt problem inom 

socialtjänsten och Longres (1983:668) belyser i sin studie att 20-30% av socialsekretarena 

känner sig alienerade. Vi ser därmed en risk för att det kan komma att eskalera om inte 

socialsekreterares arbetssituation förändras. Någonting måste förändras med 

socialsekreterares arbetsmängd, utbildning och struktur då vi upplever att socialsekreterares 

handlingsutrymme har blivit begränsat i mötet med klienterna. Detta kan i sin tur bidra till att 

tendenser av alienation kan börjar uppstå. 

 

Slutligen har vi efter studiens genomförande insett att ett annat alternativt upplägg för studien 

hade varit att enbart studera en enhet, exempelvis försörjningsstöd, i olika kommuner. Det 

skulle ha underlättat vårt arbete i framtagandet av empiri då vi skulle kunnat anpassa 

intervjufrågorna till en enhet och inte behövt vara så pass generella. Det skulle kunnat bidra 

till en djupare studie inom ett mer begränsat område. En annan aspekt vi funderat över är vårt 

urval. I efterhand kan vi se att det skulle kunnat vara fördelaktigt att enbart ha intervjuat 

yrkesverksamma socialsekreterare då det hade kunnat bidra till en annan kontext. Om vi 

enbart hade intervjuat yrkesverksamma socialsekreterare hade det möjligtvis blivit en enklare 

och inte blivit en så pass bred undersökning. Vår tanke var dock att se en helhet över 

socialtjänsten och få förståelse om hur handlingsutrymmet upplevs utifrån olika perspektiv 

och med olika lång erfarenhet. Därmed var det fördelaktigt för oss att intervjua personer som 

tidigare varit socialsekreterare men avancerat uppåt.  

 

Avslutningsvis får bilden på nästkommande sida (sida 46) illustrera vilka aspekter, enligt 

denna studie, som inverkar på socialsekreterares upplevelse av handlingsutrymmet. 
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Figur 1: Aspekter som har inverkan på handlingsutrymmet 

 

7.2 Förslag på vidare forskning  
I samband med eftersökningar av den tidigare forskningen samt genomgång av teoretisk 

litteratur har vi stött på ett framgående maktperspektiv förknippat med gräsrotsbyråkraters 

handlingsutrymme. Den politiska nämnden och chefer har makt över gräsrotsbyråkrater och 

dess handlingsutrymme genom exempelvis intern övervakning. Gräsrotsbyråkrater har i sin 

tur makt över klienterna då de bestämmer vilken hjälp och insats klienter ska få. Klienterna 

har vidare makt över gräsrotbyråkraterna och dess organisation då de är en del av den externa 

övervakningen. Det finns en medvetenhet om maktaspekten inom gräsrotsbyråkratin men vi 

har inte stött på någon tidigare forskning vilket fördjupar sig inom ämnet samt undersöker hur 

det påverkar socialsekreterares handlingsutrymme och deras klienter. Genom att utföra en 

sådan studie skulle ytterligare ett väsentligt område knutet till handlingsutrymmet belysas.	    
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Bilaga 1: Missiv 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från personalvetarprogrammet vid namn Lina och Linnéa. Vi skriver just 
nu vår c-uppsats som behandlar socialsekreterares handlingsutrymme. Syftet med studien är 
att få en fördjupad förståelse och kunskap om hur socialsekreterare upplever sin 
arbetssituation. Vi är särskilt intresserade av att undersöka hur socialsekreterare upplever sitt 
handlingsutrymme i sin yrkesutövning.   
    
Vi kommer att använda oss av intervjuer i vår undersökning. Vi har en förhoppning att 
genomföra intervjuer med ca 5-8 socialsekreterare och att intervjuerna kommer pågå i ca 45-
60 minuter. Vi hoppas att intervjun blir en positiv upplevelse för oss men även för dig. Det 
ger tillfälle att resonera och reflektera över ditt arbete som socialsekreterare.  
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Materialet från intervjun kommer att hanteras och bevaras 
konfidentiellt. Namn och uppgifter om organisationen kommer ej att nämnas i analysen för 
studien. Du kan som intervjuperson avbryta intervjun när som. Du kan även välja att inte 
besvara frågor under intervjuns gång. Om du önskar får du ta del av intervjuns transkribering 
(utskrift) och även sammanställningen av uppsatsen.   
 
Vid intresse och frågor angående denna undersökning kan du kontakta oss via nedanstående 
information. 
  
Lina Thulin 
Mejl: XXX 
Telefon: 076-XXX 
 
Linnéa Berglund 
Mail: XXX  
Telefon: 073-XXX  
    
      
Med vänliga hälsningar, 
      
Lina Thulin & Linnéa Berglund



	  

Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Forskningsetik 

- Vi ska be intervjupersonen om lov att få spela in intervjun och klargöra att det är ett frivilligt 

moment. Intervjupersonen har när som helst rätt att neka till inspelning om så önskas. 

- Vi ska även tydliggöra att materialet från intervjun enbart används till utformningen av 

uppsatsen och kommer sedan att raderas. 

- Det är inget krav på att svara på alla frågor och intervjupersonen får när som helst avbryta 

intervjun. Personen i fråga kommer även hållas anonym. 

 

Bakgrundsfrågor: 

(Frågorna ska vara lättsamma och leda in intervjupersonen i intervjun) 

1. Kan du berätta lite om dig själv, hur gammal du är, vad du har för utbildning?  

2. Vilken profession har du? 

3. Hur länge har du varit yrkesverksam inom området? 

4. Hur kom det sig att du valde att utbilda dig till socionom? 

 

Inledande frågor: 

5. Kan du i korta drag beskriva vad din befattning innebär? 

6. Kan du i korta drag beskriva dina arbetsuppgifter? 

7. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? Berätta! 

8. Kan du beskriva processen hur det går till vid en handläggning av ett ärende? 

 Följdfråga: Följer du ärendet hela vägen 

(Syfte; En första anblick av interaktion mellan medarbetare och klienter. Ger en indikation på 

arbetsmängd och handlingsutrymmet i yrket.) 

 

(Tematiska frågor) 

Gräsrotsbyråkrati (Handlingsutrymme) 

9. Vilka regelverk, riktlinjer och arbetssätt utgår du som socialsekreterare ifrån? 

Syfte: Få en bakgrund om vilka regler, riktlinjer och arbetssätt som kan komma och påverka 

handlingsutrymmet. 

 

10. Hur mycket upplever du att du styrs av regler och riktlinjer i dina beslut och 

bedömningar?  



	  

Följdfråga: hur då? Kan du ge ett exempel? 

Syfte: Se om socialsekreteraren nyttjar sitt handlingsutrymme. 

 

11. Hur pass självständig upplever du att du kan vara i dina beslut och bedömningar?  

Följdfråga: hur då? Kan du ge ett exempel? 

   

12. Kan det hända att du känner dig osäker vid ett beslutsfattande och/eller bedömning? 

Följdfråga: Hur hanterar du det?  

Syfte: Socialsekreterare har en tendens, enligt forskning, att luta sig mot regler vid osäkerhet 

och överger handlingsutrymmet. 

 

13. Skulle du säga att ditt arbete är rutinutfomrat och standardiserat? 

 Om ja: på vilket sätt? 

 Om nej: hur kommer det sig? 

Syfte: Är arbetet reglerat av en byråkratisk organisation eller är det en gräsrotsbyråkrati? 

       

14. Upplever du att du har utrymme för tolkning av regler, riktlinjer och klientens behov i ditt 

beslutsfattande vid handläggning av ett ärende?  

Om ja: På vilket sätt? 

Om nej: hur kommer det sig? 

Syfte: Ger organisationen utrymme för handlingsutrymme eller försöker de styra det? Tecken 

på en mer byråkratisk organisation. 

 

15. Vi är medvetna om användandet av BBIC (barnens behov i centrum) i ert yrke, hur 

mycket följer ni arbetssättet? 

 Följdfråga: Vad tycker du om BBIC eller motsvarande arbetssätt? 

Syfte: Undersöka om det finns rutiner och mallar hur ett ärende ska hanteras. Se om 

ärendena behandlas individuellt. 

 

16. Har du någon gång känt dig klämd mellan vad du skulle vilja besluta och det 

organisationen begär att du ska besluta? Att du inte kunnat besluta vad som egentligen är det 

bästa för klienten.  

Om ja: Hur hanterade du det?  



	  

Om nej: Vad gör du för att inte hamna i de situationerna?/ varför tror du andra 

hamnar i de situationerna?  

Syfte: Är att få en överblick om/eller hur organisationen begränsar handläggarens 

handlingsutrymme.  

 

17. Har du någonsin känt att du inte kunnat hjälpa en klient? 

 Om ja: vad berodde det på? Hur känns det? Hur hanterar du sådana situationer? 

 Om nej: Vad gör du för att inte hamna i de situationerna?/ varför tror du andra 

hamnar i de situationerna?  

Syfte: Om/hur handlingsutrymmet är begränsat och hur socialsekreteraren upplever det. 

 

Alienation 

18. Känner du att du har kontroll över arbetsmängden i ditt arbete?  

 Följdfråga: Hur tänker du då? Kan du utveckla det? 

syfte: Förlora kontroll över arbetet är ett steg mot att bli alienerad. 

 

19. Känner du att du har tillräckligt med resurser när du handlägger ett ärende? 

Följdfrågor: Kan du beskriva resurserna du behöver ha i arbetet? 

Syfte: Resurser begränsar handlingsutrymmet 

 

20. Har du någon gång känt att du inte räcker till i ditt arbete? 

 Om ja: Vad var det som fick dig att känna så? 

Syfte: Du kan tappa mening med arbetet om du inte kan fullgöra det. 

 

21. Har du möjlighet att vara kreativ i din profession? 

 -Kan du ge exempel/på vilket sätt? 

Syfte: Brist på kreativitet begränsar utrymmet för meningsfullhet och självförverkligande, 

bidrar till alienation. 

 

22. Ges du möjlighet till flexibilitet i arbetet? (Arbetsvillkor) 

 -Kan du ge exempel/på vilket sätt? 

Syfte: Brist på flexibilitet begränsar utrymmet för meningsfullhet och självförverkligande, 

bidrar till alienation. 

 



	  

23.  Känner du att du får utlopp för dina förmågor och din kompetens i ditt arbete?  

Om ja: Hur då?  

Om nej: Hur kommer det sig? 

Syfte: Känner individer att de inte får använda sina förmågor och sin kompetens kan det leda 

till att arbetet tappar mening.  

 

24. Hur viktigt är ditt arbete för dig? 

Syfte: För att se om arbetet är meningsfullt och självförverkligande. 

 

25. Trivs du med ditt arbete? 

 Om ja: Vad är det som gör att du är nöjd med ditt arbete? 

 Om nej: Kan du förklara? Hur kommer det sig? 

Syfte: Ett nej kan tyda på alienation. 

 

26. Om du fick ändra något i din yrkesroll vad skulle det vara? 

Syfte: Ger en hänvisning vad som är mindre bra i yrket. Kan ge en indikation på alienation 

och handlingsutrymme 

 

27. Det är en väldigt stor omsättning på socialsekreterare idag, vad tror du det beror på? 

Syfte: Finns det tecken på alienation i svaret. 

 

Avslutande frågor: 

28. Är det något vi inte tagit upp som du vill tillägga som rör ditt arbete som 

socialsekreterare? 

      

29. Är det ok att återkomma och ställa någon följdfråga om det är något som vi känner att vi 

behöver utveckla?  

  



	  

Bilaga 3: Analystabell 
 
I tabellen nedan presenteras ett exempel på hur vi har gått tillväga vid analyseringen. 

 
 

Makt och 

övervakning 

Lagar och 

riktlinjer 

Arbetssätt Rutiner 

Adam Politisk nämnd och chef 

bestämmer hur mycket makt 

socialsekreterare har 

Myndighetsutövning, styrs 

av lagar. Ibland går lagarna 

emot varandra. 

BBIC- vilket är för 

omfattande. 

Kommer en bantad 

version av BBIC 

Svårt att hitta en balans 

mellan för lite och för 

mycket rutiner 

Helen Interna och externa kontroller Lagverket har utvidgats. 

Barnkonventionen och SoL 

kan ibland krocka 

BBIC. För mycket 

dokumentation. Behöver 

hitta en rimlig balans. 

Är mer rutiner idag 

Lena Blir fel då en lekman som inte ens 

är utbildad ska fatta de svåraste 

besluten som finns. 

Väldigt styrda. Lagen har 

förändrats 189 gånger mellan 

2007 och 2013 

Blir manualstyrda av 

BBIC. 

Blir mer manualstyrd än 

vad man skulle behöva 

vara. 

Eva Kan skilja sig på privat och i 

kommunalt 

SoL är den främsta lagen. 

Arbetar med individuella 

bedömningar. 

Främst BBIC Ny enhet och därmed 

försöker man utveckla nya 

rutiner nu för den. 

Petra Alla beslut ska tas tillsammans på 

enheten 

Styrs mycket av regler och 

riktlinjer. Främst av SoL 

BBIC Väldigt mycket rutiner och 

standardiserat 

Annika Samråd för att alla ska fatta beslut 

på samma sätt. Svårt att vara 

självständig vid oklara beslut. 

Väldigt lagstyrd Ska börja med FIA. 

Använder (MI) 

motiverande samtal 

Mycket dokumentation för 

vad man ska göra, men hur 

jag utför det kan jag 

bestämma själv 

 

     

   

 


