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Abstrakt 

 

Svenska socialförvaltningar styrs kommunalt och innebär olika arbetsmetoder i olika 

kommuner för de anställda socialsekreterarna. Vidare tillåter det ett brett tolkningsutrymme i 

deras arbete med hemlösa klienter. För att uppnå ett tillfredsställande resultat i de 

hjälpinsatser som kan erbjudas krävs det en individanpassad bedömning utifrån de resurser 

som finns och ett bemötande som skiljer sig för varje enskild individ. Den höga 

arbetsbelastningen som är ett problem idag beror på olika saker men sju av tio 

socialsekreterare kan tänka sig lämna socialtjänsten. Syftet med denna undersökning var att 

utreda vilka förväntningar som finns på yrket samt om det finns rollkonflikter. För att 

undersöka detta genomfördes intervjuer med åtta socialsekreterare anställda på 

socialförvaltningen i Skåne län. Det insamlade materialet analyserades inom ramarna av 

begreppet gräsrotsbyråkrater som definierar statligt anställda myndighetsutövare och 

begreppet rollkonflikter som beskriver hur individer påverkas av att behöva inta olika roller. 

Resultatet visade att förväntningarna av det sociala arbetet inte uppfylldes men att det skiljer 

sig mellan att arbeta inom bostad-först metoder och traditionella handläggande 

socialsekreterare. 

 

Nyckelord: Socialsekreterare, bostad-först, myndighetsutövning, gräsrotsbyråkrat, rollkonflikter, sociologi.   
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Abstract 

 

The Swedish social authorities are governed communally and means that social workers in 

different counties have different working methods. That also means that they have a wide 

interpretation in their work with homeless clients. In order to achieve a satisfying result in 

their assistance it requires an individualized evaluation based on the available resources and a 

treatment which is different for each individual. Today’s problem for socialworkers is a high 

workload depending on various things but seven out of ten social workers would consider 

leaving the social services. The purpose of this study was to investigate the expectations of 

the profession and whether there are role conflicts emerging. To investigate this, interviews 

were conducted with eight social workers employed in Skåne county, Sweden. The collected 

material was analyzed within the framework of the concept of street-level bureaucrats that 

defines state employees exercising authority and the concept of role conflicts which describes 

how individuals are affected by having to assume different roles. The results showed that the 

expectations of social work were not met but that it differs between working in the housing-

first method and traditional work of social secretary. 

 

Keywords: Social worker, housing-first, authority, street-levelbureaucracy, roleconflict, sociology.  



3 

 

Innehållsförteckning 
Inledning .................................................................................................................................................. 4 

Syfte ........................................................................................................................................................ 5 

Frågeställning .......................................................................................................................................... 5 

Bakgrund och tidigare forskning ............................................................................................................. 5 

Bakgrund ............................................................................................................................................. 5 

Tidigare forskning ............................................................................................................................... 6 

Synen på hemlöshet ........................................................................................................................ 7 

Socialsekreterarnas dubbla roller .................................................................................................... 7 

Resultat av bostadslösningar i svenska kommuner ......................................................................... 8 

Upplevelser av en specialiserad socialtjänst ................................................................................... 9 

Sammanfattning av bakgrund och tidigare forskning ........................................................................... 10 

Teorier ................................................................................................................................................... 11 

Gräsrotsbyråkrati ............................................................................................................................... 11 

Rollkonflikter .................................................................................................................................... 13 

Sammanfattning av teorier ................................................................................................................ 14 

Metod .................................................................................................................................................... 15 

Kvalitativ forskning .......................................................................................................................... 15 

Fenomenologi ................................................................................................................................... 16 

Förförståelse ...................................................................................................................................... 17 

Urval ................................................................................................................................................. 18 

Metodval och tillvägagångssätt ......................................................................................................... 18 

Etiska aspekter .................................................................................................................................. 19 

Validitet och tillförlitlighet ............................................................................................................... 19 

Metoddiskussion ............................................................................................................................... 20 

Resultat .................................................................................................................................................. 20 

Förväntningar på yrket som socialsekreterare................................................................................... 21 

Individuella bedömningar men inga individuella lösningar ......................................................... 23 

Att inta olika roller ............................................................................................................................ 24 

Myndighetsrollen .......................................................................................................................... 24 

Behandlingsrollen ......................................................................................................................... 26 

Att balansera rollerna ........................................................................................................................ 28 

Sammanfattning av resultat ................................................................................................................... 30 

Sociologisk analys ................................................................................................................................. 31 

Motstridiga förväntningar som kan skapa rollkonflikter .................................................................. 31 

Alienerande arbetsbeskrivningar ....................................................................................................... 34 

Kan rollkonflikter motverkas? .......................................................................................................... 35 

Sammanfattande slutdiskussion ............................................................................................................ 37 

Litteraturförteckning ............................................................................................................................. 40 

Bilaga – Intervjuguide ........................................................................................................................... 43 



4 

 

 

Inledning 

Ett diskuterat ämne idag handlar om utbrända och tidspressade socialsekreterare som inte 

hinner med sitt arbete. En undersökning av Malmö Stads socialsekreterare visar till exempel 

att 86 procent av de tillfrågade upplever en ökad stress i arbetet på grund av en för hög 

arbetsbelastning och att sju av tio socialsekreterare överväger att söka arbete utanför 

socialtjänsten (Novus, 2016). Den höga arbetsbelastningen beror delvis på en stor mängd 

ärenden under kort tid men det vi har valt att fokusera på i denna studie är hur ett 

ansträngande arbete där det finns olika förväntningar ifrån olika aktörer och ett system för 

kontroll och rutiner kan påverka socialsekreterarens roll inom det sociala arbetet.  

Detta fokus finner vi intressant eftersom att socialsekreterare ska göra en individuell 

bedömning men samtidigt bara kunna erbjuda hjälpinsatser utifrån begränsade resurser och 

deras tilldelade handlingsutrymme.  

Idag innebär socialt arbete i svenska kommuner ett arbete under socialtjänstlagen (SoL) där 

människors lika värde är den främsta utgångspunkten. Socialtjänstlagen kan beskrivas som en 

ramlag för kommunerna där de kan utforma sitt arbete enskilt utifrån sitt kommunala behov. 

Det lämnas även inom ramlagen ett bedömningsutrymme hos varje enskild socialarbetare för 

egen tolkning i sina ärenden (SOSFS 2014:5). I studien Assessing Determinants of 

Bureaucratic Discretion: An Experiment in Street-Level Decision Making av Patrick G. Scott 

(1997) visar författaren att socialarbetare förutom att styras av lagar och regler även styr 

hjälpinsatserna utifrån sin personliga tolkning av klienten där självkänsla och sättet att be om 

stöd blev avgörande för hur ärendet behandlades. 

Det individuella bedömningsutrymmet kan bidra till att det skapas förväntningar gentemot 

socialarbetaren, både från klienten och från myndigheten, där förväntningarna i sin tur skapar 

en osäkerhet hos socialsekreteraren i frågor som hur de ska bemöta varje enskild individ samt 

hur varje enskilt beslut ska fattas i förhållande till den problematik som finns.  

Den höga arbetsbelastningen hos socialsekreterarna kombinerat med myndighetsutövning och 

de olika förväntningarna som finns i arbetet med enskilda individer ökade vårt intresse för att 

se om det kan leda till eventuella rollkonflikter hos socialsekreterarna och för att avgränsa oss 

har vi valt socialsekreterare som handhar hemlösa klienter. Eftersom hemlösa är en utsatt 

grupp i samhället och är ett utbrett problem i svenska kommuner så fokuserar vi på dem för 

att se hur socialsekreterarna som ska vara det yttersta skyddsnätet upplever sin yrkesroll och 

hur olika arbetsbeskrivningar påverkar deras arbetsmiljö i förhållande till hemlöshet.  
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Syfte 

Syftet med undersökningen är att få en djupare bild av hur socialsekreterare upplever sitt 

arbete och beskriver sina förväntningar av arbetet med hemlösa på socialförvaltningar i Skåne 

län. Påverkas den enskilda socialsekreteraren av begränsade resurser och universella lösningar 

i sitt arbete? Kan förväntningarna bidra till att eventuella rollkonflikter uppstår i mötet mellan 

socialsekreteraren och den hemlösa? Hur kan de i så fall se ut och kan de bli motverkade? 

 

Frågeställning 

Hur upplever socialsekreterarna sitt arbete med hemlösa? 

Vilka förväntningar har socialsekreterarna på sin yrkesroll? 

Hur kan förväntningarna bidra till att det uppstår rollkonflikter hos socialsekreterarna?  

 

Bakgrund och tidigare forskning 

I följande avsnitt presenterar vi socialsekreterares arbete inom socialförvaltningen och de 

metoder som svenska kommuner använder sig av för att hantera hemlöshet. I den tidigare 

forskningen har vi lyft studier som beskriver problematik som uppstår kring begreppet 

hemlöshet och hur socialtjänsten och dess olika utformningar fungerar i relation till anställda 

socialarbetare. 

 

Bakgrund 

Kommuner och socialnämnder som har det främsta ansvaret gentemot dem människor som 

inte lyckas inom bostadsmarknaden och socialsekreteraren är en av de få aktörer som har 

direktkontakt med dem hemlösa. Socialnämnden har ett förebyggande ansvar som de måste 

följa enligt socialtjänstlagen vilket innebär att bland annat medverka i en samhällsplanering, 

främja goda miljöer inom kommunen och i samarbetet med andra samhällsorgan. För att 

socialtjänsten ska kunna förebygga sociala missförhållanden är det viktigt att de skaffar sig 

kunskap om familjer, ungdomar och äldre för att kunna främja deras levnadsförhållanden 

(Olshed 2015, s. 14). 
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För att bli socialsekreterare idag så krävs det en utbildning som socionom där grundläggande 

kunskaper inom myndighetsutövning och utredningar erhålls. Av utbildningen kan du få 

arbetsbeskrivningar som handläggare eller boendestödjare. En utredning av klienter handlar 

om kartläggning, anskaffning och sammanställning av uppgifter. Det finns olika typer av 

sociala utredningar som innebär utredningssamtal och inhämtande av uppgifter. Utredningar 

kräver olika samtalsmetoder då samtalet ses som ett yrkesredskap där olika syften kräver 

olika typer av samtal. De metoder socialsekreterare ska förhålla sig till är stödjande samtal, 

avlastande samtal, motiverande samtal, pedagogiskt utredande, utvärderande och 

artighetssamtal. Socialsekreteraren behöver olika kunskaper inför samtalet med enskilda 

individer. De ska kunna uttrycka sig på ett tydligt sätt och samtidigt ge den enskilde tiden att 

svara på frågor. Att lyssna är även en del av utredningen där samtalsstöd och aktivt lyssnande 

är avgörande för utredningen för att kunna göra en rättvis bedömning (SOSFS 2008:32 s.4-5). 

Människor som har hamnat eller är helt utanför bostadsmarknaden hänvisas till kommunens 

bostadsmarknad som utformas av olika boendelösningar. En av dessa lösningar kallas för 

trappstegsmodellen som bygger på idén om att den bostadslöse ska göra en boendekarriär och 

flytta uppåt i trappan (Olshed 2015, s.14).  

Bostad-först är en annan modell som används i Sverige idag. Programmet riktar sig till 

hemlösa individer som ofta har annan problematik så som psykisk sjukdom eller missbruk 

och metoden går ut på att boendet i sig ska vara grundpelaren i rehabiliteringen 

(Socialstyrelsen, 2014). Helsingborgs kommun är en av Sveriges kommuner som arbetar med 

bostad-först modellen sedan 2013, men eftersom bostad-först är relativt nytt i Sverige saknas 

det utvärderingar av metoden. De genomförde däremot en utvärdering av bostad-först 

projektet 2010-2013 och rapporten från den perioden visar på positiva resultat där 15 av 19 

hemlösa kunde behålla sin bostad med hjälp av metoden, tre personer behövde säga upp sitt 

kontrakt och en gick bort på grund av sjukdom (Kristiansen, 2013). 

 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt beskriver vi tidigare forskning av hur socialsekreterare inom olika kommunala 

bostadsmodeller upplever sitt arbete med sina klienter. Forskningen visar även hur arbetet 

med klienterna påverkas av de olika modellerna och socialsekreterarens dubbla roller som 

uppstår i arbetet med klienter och myndigheter. Även hur begreppet hemlöshet kan påverka 

den generella synen på hemlösa. 
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Synen på hemlöshet 

Steinbock (1994) beskriver hur vi skiljer på hemlösa och hemlöshet utifrån en intersubjektiv 

förståelse och att vi snarare talar om hemlöshet än de enskilda individerna som är hemlösa. 

Han menar att begreppet hemlöshet har blivit en fundamental benämning i samhället som 

istället för att inkludera och integrera hemlösa tenderar att se hemlöshet som en homogen 

grupp utan individuella egenskaper eller behov. Han menar att de hemlösa fastnar i en diskurs 

om hemlöshet som uppfattas som ett samhällsproblem och politiska diskussioner istället för 

den individuellt hemlösa. Den individuellt hemlösa uppfattas av människor som främmande 

och onormal medan begreppet hemlöshet definieras som det bekanta och normala då vi hellre 

talar om dem som grupp än enskilt. Han beskriver att vi reproducerar den hemlösa som 

främmande genom att vi inte släpper in något främmande i våra liv när vi till exempel inte 

direkt möter och hjälper hemlösa utan istället enbart ger en slant till frivilligorganisationer 

eller bara går förbi dem på gatan. Den individuellt hemlösa tenderar att reduceras till den 

hemlöse utan de mänskliga behoven som att äta, dricka, duscha, sova eller ens toalettbesök 

medan hemlöshet normaliseras i vardagliga diskussioner. 

I försöket att kontrollera hemlösa, göra dem förutsägbara och hålla dem främmande på 

avstånd från offentliga utrymmen så placeras individerna på härbärgen och andra husrum för 

att hålla dem ifrån gatan i tron om att vi hjälper dem. Men detta normaliserar bara fenomenet 

hemlöshet då arbetet med att bara ge dem husrum för natten tenderar att enbart reglera dem 

bostadslösa, fattigaste och missbrukare istället för att aktivt arbeta med dem för att diskursen 

om hemlöshet ska inkludera dem hemlösa. 

 

Socialsekreterarnas dubbla roller 

McGrath (2007) visar i sin studie att relationen mellan anställda socialarbetare och hemlösa 

ungdomar på boenden skapar spänningar som upplevdes från både anställda och dem boende. 

Spänningarna berodde inte enbart på erfarenhetsbrist i de anställdas utbildning utan även på 

att de anställda antog dubbla roller under arbetet. Med dubbla roller menade de anställda att 

de var tvungna att sätta regler och vara hårda samtidigt som de skulle vara ett känslomässigt 

stöd till dem hemlösa. De hemlösa kände även av detta från dem anställda och kämpade med 

frågan huruvida de anställda var där för att kontrollera eller visa sympati för dem hemlösa. De 

hade både negativa och positiva känslor för dem anställda men det var få som kände sig 

trygga. Resultatet av McGraths studie visade även att de anställda hade svårt för att hantera 

relationer och vissa svåra situationer som kunde uppstå, svårigheter fanns även i att bygga 

upp relationer på ett sätt som gynnar båda parterna. Enligt Mcgrath grundar sig dessa 
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svårigheter i en bristande kunskap om relationshantering. Spänningar uppstod i både 

aktörernas förhållningssätt gentemot varandra och svårigheterna låg i att veta hur djupt 

relationerna kunde utvecklas. Uppfattningen hos dem boende var att de anställda enbart var 

anställda, att ”hemmet” bara var tillfälligt och att egna snedsteg kunde innebära att den 

hemlösa blev utslängd. De anställda menade att erfarenhet och utbildning var en bristvara. 

McGraths studie visade att mötet mellan hemlösa och anställda på boendet var viktigt för 

ungdomarna då deras känsla av att få bli sedda och vara speciella hos vuxna individer och 

anställda blev avgörande för relationsskapandet. Det var även viktigt att de anställda tog sig 

tiden att lyssna, förstå och acceptera dem. Det var få hemlösa som kände sig trygga eftersom 

de visste att minsta snedsteg kunde få dem utslängda samtidigt som de upplevde stödet som 

gott under andra omständigheter. Upplevelser hos de anställda kunde vara att den auktoritära 

rollen tog över och spänningarna uppstod i att de inte var på de hemlösas nivå. McGrath 

menar att även om den hemlösa har ett boende för en längre tid framåt så tampas de med 

svårigheterna att bli för personliga med dem anställda. De anställda ses mer som vänner eller 

familjer men är trots det den som kan få en hemlös utslängd om de missköter sig. 

 

Resultat av bostadslösningar i svenska kommuner 

För att minimera bostadslösa i svenska kommuner arbetas det med olika lösningar och 

program där valet av lösning är upp till varje enskild kommun. Ett program som en del 

kommuner arbetar utifrån är bostad-först som har visat mer framgång än tidigare lösningar. 

Metoden går ut på att separera individuella stödinsatser som exempelvis missbruk eller 

psykiska funktionsnedsättningar. Boendet ska vara som en del av rehabiliteringsplanen där 

boendet går hand i hand med ett tillfrisknande. Bostad-först är en inriktning som kommuner 

kan använda sig av på olika sätt men det som inte ska skilja sig mellan kommuner är att det 

ska erbjudas en permanent bostad i samband med att individen på egen hand ska arbeta med 

sin problematik och att behandlingar och stöd erbjuds efterhand (Socialstyrelsen, 2014). 

Rapporten som Socialstyrelsen (2009 s. 46-49) hämtar sin evidens ifrån är gjord i New York 

city, USA och visar att inom loppet av fem år så är sannolikheten att ha egen bostad högre för 

dem som deltagit i bostad-först (88 procent). Under en 24 månaders period så hade deltagare i 

bostad-först både färre dagar i hemlöshet (definierat att sova ute eller på härbärgen) och en 

långsiktig stabilitet i att ha kvar boendet.  

Trappstegs-modellen är ytterligare en annan modell som används av svenska kommuner och 

kan ses som en belöning kontra bestraffningsmetod för hemlösa. 
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Sahlin (2005) beskriver det som en slags träning som kontrolleras av socialsekreteraren för att 

se hur individen presterat och uppträtt sig och var redo för att ”klättra vidare”.  Idén bakom 

trappstegsmodellen är att hemlösa människor ska ta ett steg i taget från gatan till härbärge, 

sociala bostäder, träningsbostäder och vidare till att äga/hyra sin egen bostad. Ju högre de 

klättrar desto bättre blir deras boendestandard. De får mer frihet och integritet när 

socialtjänsten hjälper dem med underliggande problem så som skulder eller annan 

problematik och att tränas till ett självständigt boende. Hemlösa ska driva en bostadskarriär 

med effekten att erbjudas steg uppåt som en belöning för gott uppförande medan steg nedåt är 

ett straff för dem som bryter mot reglerna. Sahlin visar att trappstegsmodellen inte fungerar 

som en korridor till den ordinarie bostadsmarknaden, den minskar inte heller hemlöshet 

varken lokalt eller nationellt. Det visar en bild av hur de hemlösa klienterna behandlas och 

påverkas av den socialarbetarens dubbla och motstridiga roller. De hemlösa som presterade 

bra och visade självständighet skulle som belöning få närma sig ett eget boende. 

Hyresvärdarna ville ha de bäst presterande hemlösa som hyresgäster vilket gjorde att 

socialarbetarna fick press på sig och mot sin vilja valde att avvisa de hemlösa som var mer 

problematiska än andra. En annan anledning till att insatserna i trappstegsmodellen inte ledde 

till att hemlösa fick stabila bostäder var för att det enbart kommunicerades mellan 

socialmyndigheten och hyresvärden men inte med den hemlöse. Det resulterade då i att även 

om den hemlöse hade brutit mot reglerna så blev det inga konsekvenser då hyresvärden 

agerade som att de inte behövde ge konsekvenser till den hemlöse. Den hemlösa kunde inte 

flytta uppåt i trappstegsmodellen då hen varken fick belöning eller konsekvenser för sitt 

uppförande. 

 

Upplevelser av en specialiserad socialtjänst 

Perlinski, Blom och Moren (2012) presenterar en kvalitativ och kvantitativ bild av hur 

socialsekreterare i olika kommunala organisationer upplever de olika områdena av socialt 

arbete inom den offentliga sektorn. En aspekt i studien är att det skiljer sig mellan hur arbetet 

utifrån socialtjänstlagen ska omfattas av en helhetssyn av klientens problematik och hur det i 

praktiken inte omfattar detsamma då arbetet är uppdelat och specialiserat. En andra aspekt är 

socialsekreterarens roll i arbetet med klienterna och att de har ett för stort antal klienter som 

försvårar relationsskapandet vilket är en viktig del i det sociala arbetet för att kunna förändra 

destruktiva levnadssätt. Studien handlar om socialarbetares syn på förutsättningarna för ett 

klientarbete inom olika organisationsmodeller. De olika modellerna delas in i specialiserad, 

kombinerad och integrerad socialtjänst där den specialiserade är uppdelad utifrån inriktningen 
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på klienternas problematikområden, den kombinerade socialtjänsten är uppdelad på 

funktionella områden så som mottagningar eller åtgärdsbaserade avdelningar medan den 

integrerade socialtjänsten inte har någon uppdelning alls vilket innebär att socialsekreterarna 

handhar ett ärende i sin helhet. Specialiseringen av det sociala arbetet har ökat. 1989 hade 

endast 51 procent av Sveriges kommuner en uppdelad socialtjänst medan det 2007 var 93 

procent. Det som studien belyser är att socialsekreterarna i den specialiserade och 

kombinerade socialtjänsten inte upplever etableringen av relationer till klienten som 

tillfredsställande. I den integrerade socialtjänsten upplevde däremot samtliga att de hade 

möjlighet att skapa goda relationer till sina klienter. Den kvantitativa delen visar skillnader i 

de olika organisationsmodellerna då en tredjedel av tjänstearbetarna i den specialiserade 

socialtjänsten tror sig kunna etablera stödjande relationer till klienten medan 17 procent av 

dem tror att de sällan eller aldrig har en möjlighet till just det. Svaren från den integrerade 

organisationen är i direkt kontrast till den specialiserade där alla svarade att de för det mesta 

eller alltid kunde skapa stödjande relationer till sina klienter. Den kvalitativa delen visar 

istället de konkreta faktorerna som ovanstående beskriver. Det är bland annat organisationens 

utformning, arbetsbelastning, tid och kontinuitet men även klientens egenskaper, attityder och 

ideologier som blir tydligt i sammanhanget. 

Scott (1997) utvecklar i sin studie förståelsen av socialarbetarnas bedömning i arbetet med 

hemlösa. Lagar, regler, normer och personliga krav är några av de variabler som måste uppnås 

för att kunna ge individuell service i den offentliga organisationen. Scotts studie bestod av ett 

experiment med ett antal utvalda klienter som hade samma behov men som tog kontakt med 

socialsekreterarna på olika sätt. En faktor som visade sig påverka socialarbetarnas bedömning 

var klientens bakgrundshistoria och sättet den berättades på. Trots att samtliga klienter hade 

samma rätt till stöd visade det sig att nivån av medkänsla i förhållande till klienternas 

berättelser styrde tjänstearbetarna i deras stöd och förmåner till klienten. De klienter som fick 

hög medkänsla fick mer hjälp och klienterna som framkallade låg självkänsla fick inte lika 

höga rekommendationer till hjälpinsatser.  

 

Sammanfattning av bakgrund och tidigare forskning 

Med dessa avsnitt vill vi visa hur socialsekreterarna är myndigheternas representationer, 

utsatta individers sista hjälpande hand och invånarnas yttersta skyddsnät. De ska fatta beslut 

baserat på klienternas berättelser men även se behov och göra en bedömning baserat på sin 

egen tolkning och uppfattning men inom ramarna av lagar och regler. 
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Hemlöshet som fenomen och det begreppsmässiga innehållet som Steinbock (1994) menar 

har växt fram visar hur svårt det kan vara att tolka enskilda individers behov när det 

problematiska tenderar att reduceras till politiska debatter eller samhällsomfattande 

problemlösningar. Socialtjänsten har blivit specialiserad till den grad att handläggande 

socialsekreterarna enbart handhar isolerade problem och får inte hjälpa klienten i sin 

helhetssituation. Det visar inte bara att socialsekreteraren blir begränsade i relationsskapandet 

eller i sina bedömningar utan även att dubbla roller uppstår som ett problem som blir 

svårhanterligt. I vår bakgrund beskriver vi däremot en nyligen implementerad arbetsmetod för 

att hantera bostadslöshet; bostad-först. Ett projekt som har visat positiva resultat och som har 

brett ut sig i svenska kommuner. Dessa studier visar att det kan uppstå problem inom olika 

arbetsbeskrivningar. Men även vilka arbetsmetoder som visar sig skapa en bättre arbetsmiljö 

än andra samt att socialsekreterare sitter i en position mellan myndighet och medmänniska där 

rutiner och strategier måste balanseras med viljan att hjälpa utsatta människor utifrån 

begränsade resurser. 

 

Teorier 

I följande avsnitt presenterar vi teorierna om gräsrotsbyråkrati och rollkonflikter som vi anser 

vara relevanta för studien. Teorin om gräsrotsbyråkrati använder vi för att statligt anställda 

definieras som gräsrotsbyråkrater i sitt arbete vilket betyder att de ska följa lagarna om 

likabehandling och allas lika värde samtidigt som de ska göra individuella bedömningar hos 

varje enskild klient. Teorin om rollkonflikter beskriver hur individer påverkas av egna och 

andras förväntningar av situationer och fenomen samt hur de uppstår och kan motverkas.  

 

Gräsrotsbyråkrati 

Gräsrotsbyråkrat är ett begrepp som kan ses som en paradoxal metafor. Första delen av ordet 

beskriver ett avstånd från den centrala organisationen och en närhet till fältet och 

medborgarna medan andra delen av ordet syftar på byråkratin med tydliga regler och 

strukturell auktoritet. Gräsrotsbyråkrater uppfattar sina arbeten som en kamp där de måste 

balansera deras sammanhållning med den offentliga sektorn och även arbeta för de höga 

förväntningarna som finns på deras arbeten (Lipsky, 2010 s. xiv). 

Klassiska gräsrotsbyråkratier är enligt Lipsky (2010 s. xi-ff.) socialkontor, polisstationer, 

domstolar, skolor och andra offentliga verksamheter där arbetstagarna samspelar med 
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individer och har ett handlingsutrymme där de kan bestämma över hur och vilka 

myndighetens resurser ska utgå till. Lipsky beskriver två påståenden från tidigare forskningar 

där det första handlar om att gräsrotsbyråkrater som bland annat lärare, polis och 

socialarbetare omfattades av en osäkerhet i sitt beslutsfattande när de dagligen interagerar 

med människor. Inom dessa arbeten kan inte gräsrotsbyråkraterna utföra sitt arbete av hög 

standard och bedöma de enskilda fallen ordentligt eftersom de saknar tiden, informationen 

och andra nödvändiga resurser. Istället använder de sig av rutiner för att förenkla deras 

arbeten. Det andra påståendet var att även om arbeten som lärare, polis och socialarbetare är 

olika så är de lika varandra till den grad att de kan jämföras. Myndigheterna är i sig väldigt 

olika varandra men det finns gemensamma nämnare som gör att Lipsky analyserar dessa 

tillsammans och ger dem ett gemensamt namn; gräsrotsbyråkrat. En gräsrotsbyråkrats arbete 

går oftast ut på att leva upp till politiska förväntningar men även att kunna improvisera och 

ansvara för individuella fall. Staten vill att gräsrotsbyråkrater ska behandla alla medborgare 

lika men samtidigt ansvara för de individuella fallen när det är lämpligt. Gemensamt är att de 

söker sig till ett socialt arbete med förväntningen att få inta sociala roller, men hamnar 

samtidigt i en utsatt roll där myndigheten utsätts för kritik som bestäms av det som sker med 

den enskilde klienten. Personer som börjar arbeta inom den offentliga sektorn vill oftast tjäna 

samhället. Det idealiska är att gräsrotsbyråkrater ska motsvara de individuella behoven som 

finns för de människor de möter men i praktiken måste de bemöta klienterna som en grupp 

eftersom resurserna inte räcker till för ett individuellt hanterande. Gräsrotsbyråkrater gör en 

rutinmässig kategorisering av individerna för att kunna fatta snabba beslut om klienten och 

göra arbetet mer effektivt. Lipsky ger exempel på detta genom att beskriva läraren. En lärare 

ska motsvara de behoven som behövs för det individuella barnet men i praktiken måste en 

lärare lära sig olika tekniker för att kunna hålla i en hel klass. 

Att ha kategorier och rutiner för klienter innebär att socialarbetaren kan fatta snabba beslut 

och även underlätta deras arbeten. Riktlinjer för organisationer formas bland annat av 

politiker och tjänstemän, gräsrotsbyråkrater är därmed inte okontrollerade av lagar och regler 

utan de har en roll som ska balansera mellan självbestämmande och yttre kontroll. 

Gräsrotsbyråkrater slutar ofta sina arbeten eller blir utbrända ganska tidigt och de som stannar 

kvar växer ofta in i en form av acceptans där de genom justeringar av sitt arbetssätt ger 

klienterna den bästa möjliga hjälpen under de omständigheter som finns. Däremot menar 

Lipsky (2010 s. xv) att följderna av justeringar i arbetssättet påverkar tjänstearbetarens 

förhållningssätt genom lägre förväntningar gentemot både myndigheten, klienterna och även 

till sig själva. 
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Lipsky (2010, s.75 ff.) menar även att det finns alienerande processer i arbetet som 

gräsrotsbyråkrat och att de uppstår mellan tjänstearbetaren och själva arbetet där hon ser att 

attityderna uppstår. Alienation kan bero på att tjänstearbetaren bara får hantera delar av 

helheten i sina ärenden, i vilken utsträckning tjänstearbetaren kan fatta beslut om sitt arbete, 

hur stor kontroll de har över sitt arbete och hur de kan påverka slutresultatet av ett ärende. 

Alienation kan även visa sig i vilken utsträckning socialarbetaren kan uttrycka eller kuva sig 

och måste bortse från sin kreativa sida och sina mänskliga impulser vilket innebär att de 

måste förneka grundläggande mänsklighet. Lipsky menar även att det finns ett motsvarande 

arbetssätt där gräsrotsbyråkrater inte hamnar i alienerande tillstånd, som när arbetarna arbetar 

närmare sina klienter och ofta blir konfronterade med just variationen av mänskligheten samt 

får ta del av slutresultatet i ärendet med klienterna. När gräsrotsbyråkraterna är alienerade i 

sitt arbete så är de mer villiga till en organisationell omstrukturering och mindre bekymrade 

över att skydda klientens intressen och deras egen kontakt till klienten. Ju svagare relationen 

är till klienten desto mindre betydelsefull blir relationen och ju lättare är det att förändra den. 

 

Rollkonflikter 

Stryker (2002, s. 57) beskriver i sin teori hur den symboliska interaktionismen tillämpar 

begreppet positioner för att kunna placera aktörer i samhället i igenkända kategorier. Rika, 

fattiga, tjuvar, president, rebeller m.m. Precis som andra symboliska kategorier används 

positioner för att personen ska kunna antyda olika beteenden och förutse dem inom 

kategorierna. Stryker använder den symboliska interaktionismen på en samhällsnivå genom 

att använda sig av rollteori där språk, gester och andra symboliska system innehåller olika 

villkor som refererar till olika aspekter som representerar meningen av mänskliga handlingar. 

Dessa villkor är ofta, men inte alltid, generaliseringar av beteenden mot objekt, som 

klasstermer eller kategoriseringar. Att individer positioneras i olika kategorier leder till 

förväntade beteenden av personer i en viss kategori och även förväntningar på hur man ska 

bete sig mot personerna i kategorin. En roll kan inte skapas om du inte har en annan aktör 

inblandad, en mamma kan inte vara en mamma utan ett barn eller en professor kan inte vara 

lärare utan en student och aktörerna är beroende av varandra för att rollen ska fungera. 

Förväntningar av andra tjänar till att definiera roller och är viktig för struktureringen av en 

själv. Situationer måste definieras och detta innebär att känna igen fysiska ledtrådar i 

fastställandet av interaktion lika mycket som att lokalisera sig själv och andra. Individer tar 

roller av andra genom att använda sig av symboler och sätta sig själv i den andra personens 
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situation och se på världen som andra gör. Rolltagande är en process som handlar om att 

förutse svaren från andra som är involverade i en social interaktion. Genom att förutse 

konsekvenserna av möjliga handlingar kan en aktör ta en roll så att de kan övervaka resultatet 

av deras handlingar. Resultatet används därefter så att de ska kunna upprätthålla, ändra eller 

omdirigera sitt eget beteende. Rollteori används som ett koncept för en status eller en position 

för att kunna refereras till de organiserade sociala grupperna i samhället. 

När det finns motsägelsefulla förväntningar som skapar motstridiga föreställningar inom olika 

sociala relationer så uppstår det rollkonflikter (Stryker, 2002 s. 70).  

Rollkonflikter kan även uppstå när en människa intar olika positioner och därmed möter olika 

rollförväntningar. Det finns olika typer av rollkonflikter och variationen i dessa typer relaterar 

till vilken effekt konflikten har för människan och vilka möjligheter som finns för att lösa 

konflikten. I en viss utsträckning kan en människa välja att acceptera en förväntning men 

avvisa en annan, det beror på hur och var konfliktförväntningarna har uppstått.  

I den grad arbete och hem kan bli separerade från varandra kan konfliktförväntningar från de 

två källorna hanteras effektivt genom att isolera förväntningarna i tid och plats. 

Schemaläggning och fördelning av olika relationer och aktiviteter på olika tider kan hålla 

konfliktförväntningar ifrån varandra. Rollkonflikter är inte enbart negativt utan innefattar 

även olika kreativa och potentiella möjligheter så som självkontroll. Det kan uppstå när man 

uppfattar olika ställningstaganden från andra och sedan använder dessa för att fria en själv 

från krav och för att komma fram till nya lösningar på olika problem. 

 

Sammanfattning av teorier 

Gräsrotsbyråkrater blir definierade av just avståndet och närheten till samhällsmedborgarna. 

Det medför en tydlig avgränsning mellan individuella egenskaper och de egenskaper 

individen ska ha som myndighetsutövare. Utfallen av att vara avgränsad i arbetet innebär 

därmed att den anställda antingen blir för auktoritär när myndighetsutövningen blir för strikt 

vilket skapar avstånd till klienterna eller att den anställda hamnar i ett alienerat tillstånd där 

närheten till klienterna tar övertaget samtidigt som reglerna hos myndigheten begränsar 

hjälpinsatserna. Att börja på ett nytt arbete innebär att det skapas förväntningar. Förväntningar 

på arbetsplatsen, medarbetarna, klienterna och de resurser du kan tillgå för att utföra det 

sociala arbetet du visste att du skulle utföra. När dessa förväntningar inte upplevs som 

uppfyllda så kan det skapa konflikter hos individen vilket innebär att en ny roll måste intas, en 

roll som ska passa in den nya situation som uppkommit. I det kan det skapas rollkonflikter 
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som individen antingen måste lära sig hantera genom självkontroll och acceptans eller byta 

miljö. Den tidigare forskningen visar på en ökad specialisering av socialtjänsten vilket kan 

innebära alienerande processer i ett arbete där klienternas problematik måste särskiljas och 

lösas isolerat utan hänsyn till individens alla mänskliga behov, detta kan också ligga till grund 

för att rollkonflikter ska uppstå då socialsekreterarnas förväntningar av det sociala arbetet 

motstrider det som sker i praktiken. Men även så kan de alienerande faktorerna motverkas i 

samband med att rollförväntningar kan hanteras genom till exempel ett helhetsomfattande 

arbete med individerna och mer utrymme att hjälpa. 

 

Metod 

I följande avsnitt presenterar vi forskningsinriktning, ansats och de metodval vi har gjort för 

vår undersökning samt hur vi genomfört studien med hänsyn till urval, de etiska aspekterna 

som medföljer kvalitativ forskning samt validitet och tillförlitlighet av studien. 

 

Kvalitativ forskning 

Kvalitativ forskning kan förklaras som motsatsen till den kvantitativa metoden för 

beskrivning av insamlad data. Istället för att presentera statistik och generaliserbara 

beräkningar så fokuserar den kvalitativa forskningsmetoden på fenomen (Ahrne & Svensson, 

2011, s. 11-12).  

Watt-Boolsen (2007, s.18) menar att målet med både kvantitativ och kvalitativ forskning är 

att upptäcka orsaker och dess samband men att metoderna för att utvinna ett resultat ser olika 

ut. Inom kvantitativ forskning använder sig forskaren av mängd, antal eller storlek och 

metoderna grundar sig i objektivitetsprincipen genom hela forskningsprocessen medan 

kvalitativ forskning avser studien av de subjektiva egenskaperna hos individer. 

Alvesson & Sköldberg (2008 s. 17-20) beskriver kvalitativ forskning som en verksamhet där 

betraktaren placeras i forskarens värld som består av forskarens egna tolkningar av det 

insamlade materialet. Med kvalitativ forskning studeras faktorer i individers omgivning där 

forskaren försöker skapa ny förståelse eller tolka olika fenomen utifrån insamlat material.  

Inom både kvalitativ och kvantitativ forskning krävs det särskilda förhållningssätt som 

insamlat material ska handskas på som bevisföringsform. Eftersom vi utgår från en kvalitativ 

forskningsmetod där upplevelser och fenomen ska belysas på ett så ”rent” sätt som möjligt så 
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har vi en induktiv utgångspunkt där vår empiri ska få tala för sig själv och teorier väljs 

efterhand för att förklara fenomen. 

Fejes & Thornberg (2009 s.110) beskriver det induktiva förhållningssättet som en nödvändig 

förutsättning för att få ut en empiritrogen analys av det insamlade materialet. En 

bevisföringsform med en utgångspunkt att bli teorigenererande utifrån empirin snarare än 

teoritestande som vid till exempel ett deduktivt förhållningssätt. För att det ska vara möjligt så 

är det viktigt att forskaren lägger alla tidigare kunskaper åt sidan för att materialet ska lämnas 

opåverkat till analys. 

 

Fenomenologi  

Denscombe (2009 s. 109ff) beskriver hur fenomenologin i synnerhet intresserar sig för hur det 

sociala livet är konstruerat av de som deltar i det. Människor betraktas som aktörer som tolkar 

sina egna erfarenheter och skapar en ordning i sin tillvaro utifrån det. Begreppet multipla 

verkligheter används inom fenomenologin och innebär att olika grupper av människor ser 

verkligheten på olika sätt där verkligheten varierar från situation till situation och från kultur 

till kultur beroende på erfarenhetsmässiga grunder. Enligt Denscombe utgör detta en väsentlig 

beståndsdel i många aspekter av mänskliga erfarenheter. Fenomenologin fördjupar sig i 

individers förstahandsupplevelser och beskrivningar av den särskilda situation de befinner sig 

i eller hur ett fenomen kan påverka individen. Intresset ligger inte i orsaksförklaringar eller 

omfattningen av ett fenomen vilket gör att fenomenologin skiljer sig från andra 

undersökningsmetoder. Mänskliga erfarenheter och individers sociala tillvaro är det data som 

är eftersträvansvärt att samla in vilket blir utmaningen för forskaren när presentationen ska 

återge informanternas erfarenheter så nära originalet som möjligt. En viktig aspekt inom 

fenomenologin är medvetenheten om att forskaren är beroende av sitt sunda förnuft då 

antaganden och tolkningar baseras på olika erfarenheter. Forskaren måste distansera sig från 

vanliga vardagsövertygelser för att kunna ge en så ren beskrivning som möjligt av insamlad 

data. 

Denscombe (2009 s. 121-122) menar att fenomenologin även är lämplig för småskaliga 

forskningsprojekt som kan vara på specifika platser eller särskilda grupper. Däremot kan 

nackdelarna visa sig i att det saknas vetenskaplig stränghet och att den baseras på subjektivitet 

och tolkning vilket kan påverka forskarens möjlighet att stänga av det sunda förnuftet i arbetet 

med data. En annan nackdel kan ses i generaliserbarheten av fynden. 
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Dessa nackdelar kan arbetas mot genom att forskaren är medveten om det och att försöka 

arbeta med det insamlade materialet på ett neutralt sätt som påverkar beskrivningarna så lite 

som möjligt.  

Fenomenologin tillåter oss som forskare närma oss de enskilda socialsekreterarnas erfarenhet 

och upplevelser av sitt arbete genom att låta dem berätta och förklara deras upplevda 

verklighet. Fördelen med den fenomenologiska ansatsen är att vi kan fokusera på 

socialsekreterarnas upplevelser av sitt arbete som i tidigare undersökningar har visat sig vara 

problematiskt. Vi kan genom att intervjua våra informanter låta dem beskriva sina 

erfarenheter på ett detaljrikt sätt kring fenomenet vi undersöker mer ingående och presentera 

deras upplevelser så som de har blivit uttalade. Vi är inte ute efter att generalisera vårt resultat 

utan vi vill uppnå rena beskrivningar av socialsekreterarnas arbete i Skåne län och det gör vi 

genom att återge deras upplevelser utifrån de transkriberingar vi får in efter de bandinspelade 

intervjuerna. För att vårt sunda förnuft inte ska påverka materialet så presenteras resultatet 

utifrån de frågor som vår intervjuguide innehåller. Materialet är därmed opåverkat av våra 

tolkningar och förförståelser. 

 

Förförståelse 

Kvalitativa forskare förväntas kunna hantera sin identitet, sina värderingar och övertygelser 

under forskningsprocessen. Däremot anses det alltid i viss mån prägla arbetet med produktion 

och analys av de data som samlas in trots att forskaren bör kunna distansera sig från sina 

vardagsövertygelser. Denscombe (2009 s.384-386) menar att forskarens jag oftast är 

sammanflätat med forskningsaktiviteten på något sätt vilket han menar bör redogöras för att 

läsaren och även forskaren ska få en inblick i hur värderingar och erfarenheter påverkat 

analysen samt i vilken mån forskaren har varit opartiskt och neutral. Denscombe menar även 

att ett öppet sinne ska finnas så pass överhängande att forskaren ska kunna reflektera över 

forskningsprojektets riktighet och ta möjligheten att falsifiera sitt material ifall forskaren fått 

allt om bakfoten. 

För att hantera vår förförståelse och inte prägla vårt material med egna vardagsövertygelser  

så antog vi forskningsprojektet genom att samla in kunskap om socialsekreterarnas yrke, om 

socialtjänstens funktion i olika kommuner samt den tidigare forskning vi har presenterat. 

Uppsatsen har ett upplägg baserat på det insamlade materialet och de fakta som finns om 

fenomenet innan teorier valdes ut inför en analys. 
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Urval  

För att genomföra vår undersökning av socialsekreterarnas upplevelser av sitt arbete i Skåne 

län så valde vi genom ett icke-sannolikhetsurval ett subjektivt urval av informanter. 

Denscombe (2009 s. 36-38) grundar ett subjektivt urval på att forskaren har en utvald 

företeelse som ska studeras och de data som samlas in har en relevant betydelse för 

forskningsprojektet.  

Socialsekreterarna kontaktades via avdelningsansvariga per telefon och epost som 

vidarebefordrade våra önskemål om informanter till sina kollegor. Valet grundades på att låta 

socialsekreterarna på avdelningarna hinna få informationen och få tid på sig att bestämma om 

de ville ställa upp på en intervju eller inte. Vi är även medvetna om att det subjektiva urvalet 

inte tillåter att det insamlade materialet representerar hela populationen av socialsekreterare 

utan enbart beskriver utvalda informanters upplevelser. 

Studien består av åtta informanters upplevelser som har fått fiktiva namn i resultat och analys. 

Dessa åtta informanter har samma utbildningsgrund som socionom och socialsekreterare men 

har två olika arbetsbeskrivningar som båda omfattar ett arbete med hemlösa. Dessa är 

handläggande socialsekreterare och boendestödjare. 

 

Metodval och tillvägagångssätt 

Som insamlingsmetod beskriver Denscombe (2009, s. 234-235) semistrukturerade intervjuer 

som en effektiv metod när forskaren har utvalda informanter och inriktade frågeställningar. 

Intervjuer innebär fördelar då forskaren har specifika ämnen som ska beskrivas och när 

informantens synpunkter ska beskrivas via öppna svar. Personliga intervjuer gör det enkelt att 

arrangera mötet mellan forskare och informant då mötet kan bestämmas utifrån informantens 

omständigheter vilket kan göra intervjun bekvämare för den intervjuade. Fördelen med 

personintervjun är även att det ger forskaren en källa för uppfattningar och beskrivningar 

genom att materialet kan spelas in och transkriberas, det blir då lättillgängligt vilket förenklar 

arbetet med materialet i resultatpresentationen.  

Med den semistrukturerade intervjumetoden kan vi strukturera vår intervjuguide utifrån det 

ämne vi vill beröra och förhålla oss till det under intervjun men fortfarande låta informanten 

tala fritt och i obestämd ordning. Intervjuerna bokades in på informanternas enskilda kontor 

för att den bandinspelning vi genomförde skulle vara så bekväm som möjligt och att de inte 

skulle behöva anpassa sig till oss tidsmässigt mer än under intervjusessionen. 
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Intervjuprocessen är värdefull då den tillåter den intervjuade att beskriva uppfattningar som 

hen upplever är viktiga kring de fenomen vi fokuserar på i våra frågeställningar och det 

hjälper oss att beskriva deras uppfattningar så öppet som möjligt när vårt insamlade material 

ska presenteras. Efter att intervjuerna var inspelade delades ett arbete med transkriberingarna 

upp. Att transkribera intervjuerna blev en värdefull del av forskningsprocessen då vi kom i 

kontakt med våra data igen. Detta gjorde att intervjuerna kunde granskas i lugn och ro och 

information som vi kanske inte lade märke till under själva intervjusessionen kunde upptäckas 

och vi lärde känna vårt material på ett fördelaktigt sätt inför presentationen av det.  

 

Etiska aspekter 

Forskare måste förhålla sig etiskt och förväntas respektera deltagarnas rättigheter, integritet 

och undvika att deltagaren tar någon form av skada. Forskningsetik har ett antal principer 

vilka innebär att skydda deltagarens intressen. Genom att i förväg informera deltagarna om 

undersökningen samt vad det innebär för deras integritet, så som anonymitet eller vad 

undersökningen har för avsikter. En andra princip är att informationen som deltagarna delger 

ska behandlas på ett sätt där opartiskhet och ärlighet framgår i den mån att deltagaren inte 

vilseleds på ett respektlöst sätt. Informerat samtycke är en annan princip som ska följas vilket 

innebär att deltagandet ska ske frivilligt och med tillräcklig information för att göra en 

bedömning om de vill delta eller inte. De ska även vara medvetna om rätten att dra sig ur 

undersökningen när som helst (Denscombe, 2009 s.193-200). 

Vi är skyldiga att i förväg vidta åtgärder som gör att informanterna inte skadas i vår 

undersökning varken fysiskt eller psykiskt. Informanternas deltagande sker frivilligt vilket vi 

säkerställer genom att låta dem som vill delta återkomma via e-post. Vi kommer inte att 

avslöja någon personlig information då det kan bli besvärande för deltagarna och för att säkra 

anonymiteten blev informanterna tilldelade andra namn redan från intervjusessionen. 

 

Validitet och tillförlitlighet 

Denscombe (2009 s. 378ff) beskriver att för både kvalitativ eller kvantitativ forskning så är 

trovärdigheten avgörande och forskaren måste på något vis kunna visa att resultaten är 

“riktiga”. För kvalitativa forskare finns det inget absolut sätt att visa om det är helt rätt.  

I bedömningen av forskningskvaliteten används bland annat validitet och tillförlitlighet.  
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Validitet innebär att metod och insamlad data är riktiga och att det reflekterar verkligheten. 

För att säkerställa dess riktighet kan frågan om det som ska mätas blir mätt i förhållande till 

undersökningens syfte. Tillförlitligheten hänvisar till om resultatet skulle bli densamma om 

mätinstrumentet användes vid andra tillfällen. Det är svårt att bedöma den kvalitativa 

forskningens trovärdighet med hjälp av dessa kriterier (Denscombe, 2009 s.378ff).  

Vi har utformat en intervjuguide utifrån ett specifikt ämne som belyser ett problemområde 

idag på de specifika platserna med ett subjektivt urval vilket innebär att den reflekterade 

verkligheten utifrån våra informanter inte kan representera alla socialsekreterare. Vår 

insamlingsmetod säkerställer att den information som vi presenterar inte är vinklad eller 

partisk samt att vår fenomenologiska ansats tillåter insamlad data presenteras opåverkat av oss 

forskare. 

 

Metoddiskussion 

Till denna kvalitativa studie valde vi fenomenologi som metodansats eftersom den intresserar 

sig för hur det sociala livet upplevs av de som deltar i det och hur olika fenomen kan påverka 

individen. Med fenomenologi som metod begränsade vi oss inte när vi fördjupade oss i 

socialsekreterarnas upplevelser och beskrivningar av arbetet. Genom att låta dem berätta om 

sina egna upplevelser och erfarenheter kan vi utvinna ett resultat som är baserat på 

socialsekreterarnas egna upplevelser utifrån deras rena beskrivningar från intervjuerna. 

Hermeneutik var ett annat alternativ som vi kunde använt oss av men valet föll på 

fenomenologin då vi utformade vår intervjuguide utifrån att få informanters direkta 

upplevelser av förväntningar och yrkesroller samt att vi inte ville använda oss av hermeneutik 

som tolkningsverktyg. Det har varit en förutsättning för att låta materialet få tala för sig själv 

och för att vi som forskare inte ska prägla resultatet i den mån det är möjligt.  

Kvalitativ forskning kan ifrågasättas då den inte är mätbar som kvantitativ forskning vilket 

betyder att vi måste validera vårt resultat mer än vid kvantitativ forskning. För att visa vårt 

ställningstagande och öka trovärdigheten så har vi bifogat intervjuguiden för att visa hur vi 

samlat in våra data samt beskrivit vårt förhållningssätt i detta metodkapitel. 

 

Resultat 

I följande avsnitt presenterar vi resultatet av empirin som omfattas av insamlat material från 

åtta intervjupersoner. Socialsekreterarna som vi intervjuade har olika arbetsbeskrivningar 
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inom två olika områden i arbetet med hemlösa. Tre informanter, Erik, Christin och Alex 

arbetar som boendestödjare genom olika bostad-först modeller medan fem informanter, 

Sanna, Agnes, Rebecka, Emma och Andy arbetar som handläggande socialsekreterare.  

Resultatet presenteras utifrån teman som relaterar till frågeställningarna där förväntningarna 

av yrket blir beskrivet och hur yrket som socialsekreterare hanteras och upplevs. De roller 

som var utmärkande i vårt insamlade material var myndighetsrollen och behandlingsrollen 

som speglar två olika förhållningssätt i deras arbete samt hur individuella bedömningar inom 

socialtjänsten upplevs. 

 

Förväntningar på yrket som socialsekreterare 

Förväntningarna på yrket som socialsekreterare skiljer sig mellan handläggande 

socialsekreterare och de som arbetar inom bostad-först. De handläggande socialsekreterarna 

beskrev ett missnöje i bland annat myndighetsutövningen som bidrog till maktskildringar och 

i svårigheterna att skapa relationer till dem hemlösa. Förväntningarna till att de sökte sig till 

yrket som socialsekreterare kunde vara att hjälpa människor eller göra skillnad vilket inte 

uppfylls fullt ut. En anledning till att det inte motsvarades var att arbetet inte rymmer 

tillräckligt med tid för varje enskild hemlös och flera informanter menar även att 

förväntningarna inte motsvarades eftersom socialtjänsten har blivit specialiserad till den grad 

att det säger emot syftet med deras möte med hemlösa. Detta eftersom ett möte ska innehålla 

en redogörelse av klientens problematik i helhet samtidigt som hjälpinsatser endast kan ges 

isolerat beroende på den avdelning socialsekreteraren arbetar på.  

Rebecka som är handläggande socialsekreterare menar att hon vill arbeta med socialt arbete så 

som det är tänkt att socialt arbete ska vara. 

 

”/…/jag skulle vilja ha fler möten och kunna på fler sätt följa med och jobba holistiskt istället 

för att jobba med enskilda frågor och egentligen kunna också gå utanför min snäva 

yrkesbeskrivning, att de skulle jag vilja kunna jobba på det sättet som socialt arbete, som jag 

tänker mig att det är tänkt att socialt arbete ska vara, att man ska jobba med en 

helhetssituation och en helhetsmänniska./…/” (Rebecka) 

 

Informanterna som arbetar inom bostad-först menar istället att förväntningarna av yrket som 

socialsekreterare motsvaras i den mån att de kan utföra det sociala arbete som de ville.  
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En informant menar istället att en svårighet som inte förväntades låg i att få bort stämpeln 

inom socialtjänsten som “soc-kärring” och skapa ett förtroende till klienten. De andra 

informanterna beskriver att det är först i arbetsbeskrivningen som uppsökande boendestödjare 

inom bostad-först som förväntningarna av yrket inom socialtjänsten motsvaras eftersom det är 

först i den tjänsten som de får hjälpa klienten i sin helhet och se samtliga behov. De får även 

träffa dem hemlösa oftare och beskriver hur de söker kontakt hos dem istället för tvärtom. 

Detta för att förstå vad de hemlösa vill ha hjälp med, se behoven direkt och för att de hemlösa 

ska få möjlighet att slappna av och känna sig bekväma i deras egen miljö; 

 

”/…/jag har fått en chans att utöva socialt arbete i allra högsta grad” (Alex) 

 

Hos en handläggande socialsekreterare nämns en förväntan att arbeta med socialt arbete så 

som socialt arbete är tänkt att det ska vara, hon menar då att arbeta med individen som den 

komplexa varelse den är och få träffa dem fler gånger än var åttonde vecka samt att inte ha så 

många olika personer inblandade i ärendet. Fler anledningar till att förväntningarna inte 

motsvarades som nämndes av samtliga socialsekreterare var att budgetar och resurser inte var 

som de trodde innan de tog jobbet. 

Resurserna begränsar antalet boendeplatser eller insatser för missbruks problematiker samt 

antalet anställda socialsekreterare. För de handläggande socialsekreterarna är problemet med 

för hög arbetsbelastning bland annat att de är för få anställda. En informant berättar att hon 

har cirka 44 ärenden per vecka när det egentligen ska vara cirka 30. 

Myndighetsutövningen beskrivs som ett fyrkantigt förhållningssätt av flera informanter och 

som något de inte förväntade sig vara så strikt när de tog jobbet som socialsekreterare. Emma 

beskriver att hon egentligen aldrig hade tänkt arbeta som socialsekreterare men ville testa 

jobbet ändå, däremot skär det fyrkantiga förhållningssättet med hennes eget; 

 

”/…/Nej jag kunde väl anat, men hade väl hopp om att det inte skulle stämma, men det 

stämde ganska bra faktiskt.” (Emma) 

 

De som arbetar inom bostad-först anser också att resurser och budgetar begränsar dem mer än 

vad de hade förväntat. Däremot berättar de att begränsningarna snarare blir tydliga i 

insatserna för missbruksproblematik och att de skulle behöva ett bredare utbud av insatser 

inkluderat i sina budgetar när de ska hjälpa sina hemlösa klienter.  
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Individuella bedömningar men inga individuella lösningar 

Flera informanter beskriver hur de tycker att systemet är direkt kontraproduktivt eftersom 

lösningarna oftast är akuta och inte långsiktiga. En handläggande socialsekreterare menar 

också att systemet inte går i hand med samhället vi lever i idag då det råder både bostadsbrist 

och brist på arbetstillfällen för alla vilket gör att många inte kan vara självständiga. 

 

“/.../det finns få, även om det ska vara individuella bedömningar, få individanpassade 

lösningar och där finns det ju i min yrkesroll en stor begränsning, att man kan inte lösa saker 

individuellt men man ska individuellt bedöma dem.” (Rebecka) 

 

Rebecka menar att det är ett problem när socialtjänsten är så specialiserad och att det försvårar 

arbetet med att få ett helhetsgrepp över situationen. Hon ser att hjälpen som finns inte 

kommer leda till den hjälp som personen själv vill ha eller som hon själv vill uppnå.  

En av informanterna som arbetar inom bostad-först anser också att systemet är 

kontraproduktivt av samma anledning men även för att socialtjänsten är kommunal. Det 

försvårar arbetet när individuella tolkningar och bedömningar ger olika hjälp beroende på var 

du befinner dig i landet eller på olika förvaltningar i större städer. Det blir även beskrivet om 

tillfällen då det sker övertramp inom socialtjänsten. Problem som exempel att ge avslag på 

grund av att budgeten inte räcker till eller för att hjälpa hemlösa att överklaga beslut är något 

han tycker att socialsekreterarna borde bli förberedda på redan innan de tar tjänsten; 

 

“/.../ jag tycker att man ska erkänna det här liksom på utbildningen för det här är något man 

inte vill erkänna och hur olika det är mellan olika stadsförvaltningar, så får det inte heller 

vara, det är samma socialtjänstlag /.../ det är väldigt mänskligt att hamna i det där och när 

det börjar bli väldigt tajt då börjar det hända saker, aa jag tror att man skulle prata lite mer 

om det där.” (Alex) 

 

Både handläggande socialsekreterare och boendestödjare lägger vikt vid att skapa relationer 

för att uppnå ett förtroende och en tillit från dem hemlösas sida så att individuella behov och 

rätt hjälp ska erbjudas. För att uppnå det så behövs tid vilket handläggande socialsekreterare 

menar att de inte har. Däremot visar boendestödjarna motsatsen. En informant inom bostad-

först menar att det som tar tid är att se mönstret och lära känna dem hemlösa. Han beskriver 

att det är en lång process att förstå deras behov men även få dem att förstå sina egna behov. 
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Att inta olika roller  

När våra informanter skulle beskriva sina egna roller i arbetet som socialsekreterare så fick vi 

unika svar från varje informant. Hur de balanserar mellan ett kamratligt eller professionellt 

förhållningssätt var vårt fokus i intervjuerna och visade sig även vara något problematiskt. 

Samtliga informanter nämnde att det var en svår balans och att det innebar både för- och 

nackdelar. 

Rollen som lutar åt den kamratliga och behandlande rollen kunde leda till orättvisa förmåner 

eller att råka bli utnyttjad eller utbränd då nära band till sina hemlösa klienter kan leda till 

övertid och att socialsekreterarna tar med sig jobbet hem. Att förhålla sig mer professionellt i 

myndighetsrollen blev ofta beskrivet som ett sätt att skapa avstånd till dem.  

Det utmärkande för de svar vi fick genom intervjuerna var hur den kamratlige och 

professionella rollen har olika betydelser för yrket och hur balansen mellan dessa var 

avgörande för att kunna hantera sitt arbete och kunna utföra det sociala arbetet enligt 

de förväntningar som fanns. Tillit och relationsskapande beskrevs som försvårat när 

myndighetsutövandet blev för tydligt i mötet mellan hemlös och socialsekreterare medan ett 

mer vänskapligt förhållningssätt försvårar socialsekreterarnas engagemang och distans för att 

hålla isär arbete och privatliv. En av våra informanter berättar hur hon måste förhålla sig olika 

beroende på de hemlösa och hur de anses behöver bli bemötta. Ibland behövs ett mer 

fyrkantigt förhållningssätt där hon beskriver att hon måste vara tydlig med vad hennes regler 

och riktlinjer är medan vissa kräver att hon är mer avslappnad. Samtliga informanter arbetar 

på olika sätt och blir påverkade på olika sätt beroende på vilken roll de intar i mötet med sina 

hemlösa klienter. Informanten med en arbetslivserfarenhet på 28 år inom socialtjänsten har 

accepterat de förhållningssätt han behöver ha gentemot dem och beskriver det som att både 

han och den hemlösa får sköta det med sunt förnuft medan en annan menar att det kan vara 

skönt att luta sig mot lagar och regler om det skulle hända något oväntat. 

 

Myndighetsrollen 

Myndighetsutövningen som våra informanter utför blev oftare beskrivet som en begränsning 

för handläggande socialsekreterare än hos de socialsekreterare som arbetar inom bostad-först. 

En informant berättar att specialiseringen inom socialtjänsten är en del som gör att arbetet 

försvåras och menar att hon vill hjälpa de hemlösa med mer än bara boendet då det ofta ligger 

en djupare problematik bakom bostadslösheten. Hon vill gärna beskriva sin roll som en lots 

genom systemet, att låta den hemlösa berätta om sin egen situation, hur de har hamnat där de 

är och hur de försökt lösa det men menar att det kan finnas ett stigma i att söka sig till 
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socialtjänsten och att alla inte har lika lätt för det då många kanske inte identifierar sig med 

personer som brukar söka sig dit; 

 

“/.../ det kan absolut vara att en person kommer hit och har förväntningar på vad vi kan göra 

och att de förväntningarna inte stämmer alls överens med vad vi kan göra och att det kan bli 

väldigt dåligt i ett möte och personen kan bli arg /.../ man är ju myndigheten och man 

representerar även den och då när det inte finns en tillit till myndigheten eller det finns 

orealistiska eller andra förväntningar från den enskilde individen så kan det bli fel och man 

kan känna sig missnöjd /.../” (Rebecka) 

 

En informant beskriver mötet och hennes roll gentemot den hemlösa som en dynamisk 

process som hela tiden pendlar mellan att förhålla sig till medmänniskan och den 

professionella yrkesrollen. I det uppstår en spänning mellan dem och hon menar att den 

hemlösa känner av hennes maktposition och att det är ojämlikt. Hon berättar däremot att det 

ibland kan vara en lättnad att det ligger på bordet för att klienten ska förstå att hen har 

skyldigheter, men även rättigheter. Myndighetsutövarnas regelverk beskrivs av flera 

informanter som ett fyrkantigt förhållningssätt som ska rymma ett individanpassat arbete som 

snarare beskrivs som runt. En informant menar att hon hellre vill sitta på de hemlösas sida av 

bordet än mitt emot för att inte skapa läger mot varandra. Hon nämner hoppet om att få mer 

handlingsutrymme men det är tajt med ekonomin och så fyrkantigt förhållningssätt att det 

skär sig med hennes eget sätt att vara; 

 

” När man har ett runt förhållningssätt själv till hur man möter klienten, till människan man 

träffar så skär det sig med att det är så fyrkantigt med lagar och regler.” (Emma) 

 

En informant beskriver att förutom de lagar, regler, kommunala och lokala rutiner och 

utredningsmallarna så finns det en tyst kunskap inom bedömningsutrymmet som är i form av 

den tidigare erfarenhet som byggs upp. Hon beskriver svårigheten och utmaningen i 

individuella bedömningar att det kan skilja mellan bedömningarna som gjorts av henne eller 

andra socialsekreterare; 

 

“... dem är motstridiga våra riktlinjer och dokument, det finns i och med att socialtjänsten är 

kommunal men det finns liksom, eh riktlinjer som är för hela landet, i hur man liksom gör 

bedömningar och det finns också domstolsväsendet som har gjort bedömningar, ehm så, så, 
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kan rutiner skilja sig också från den här kommunen och andra /.../ det anser jag personligen 

är väldigt fel att det ska skilja sig och det är ju väldigt, det är ju också ett rättsproblem att 

man eh, inte får samma bedömning i olika städer och att det är verkligen kan påverka var 

man bor huruvida man kan få ett boende eller vilka insatser man kan få eller hur mycket stöd 

och hjälp man kan få, det är ju ehm, ska jag säga, väldigt, svårt och det grundas i att man gör 

individuella bedömningar.” (Rebecka) 

 

En annan informant beskriver däremot hennes roll mer som professionell och berättar att hon 

enbart kan förklara för den hemlösa vad hon kan hjälpa till med. Och berättar vidare att om 

det sen matchar med behovet eller om den hemlösa är i den process där hennes hjälp blir 

användbar är det som får avgöra hjälpinsatsen.  

 

“/.../jag tycker systemet fungerar ändå bra när det fungerar sen finns det alltid klienter som 

inte passar in, som är lite sån här svåra, /.../ jag menar är man hemlös så kan man ta sig ur 

det med hjälp av vår hjälp. Det är ju många som gör det.” (Sanna) 

 

Myndighetsutövningen bidrar till att socialsekreterarna sitter i en maktposition och att det 

påverkar mötet. Flera informanter menar att en för auktoritär roll kan göra så att den hemlösa 

antingen blir provocerad eller att hen inte vågar berätta något vilket senare försvårar 

hjälpinsatserna och att göra rätt bedömning av deras behov.  

Ett problem som berättas om är även att vissa klienter inte vill identifiera sig som hemlösa 

eller till personer som söker sig till socialtjänsten.  

 

Behandlingsrollen 

De informanter som arbetar inom bostad-först beskriver deras arbete som ett 

motivationsarbete där de måste få en kontakt med dem hemlösa för att kunna ta reda på vad 

som är fel och vad de behöver hjälp med. Ofta behöver de hjälp med mer praktiska saker som 

boendestödjarna kan hjälpa till med medan de handläggande socialsekreterarna kan hjälpa 

dem med exempelvis ekonomiskt stöd.  

En informant berättar hur han försöker motivera dem hemlösa genom att även konfrontera 

vissa personer som uppvisar destruktiva mönster. Han menar att han vill få dem att förstå sitt 

behov av exempelvis behandling eller viljan till en livsstilsförändring eftersom det är först i 

det som förändringen kan påbörjas.  
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Att skapa ett förtroende hos dem hemlösa är viktigt och genom bostad-först får 

socialsekreterarna möjlighet att skapa sådana relationer som fungerar som en fördel i deras 

arbete. En informant pekar på hur flexibiliteten är viktig i hans arbete för att vissa ska få hjälp 

snabbt och då måste de kunna agera direkt. Erik menar att det är viktigt att ha en tidigare 

kännedom om de hemlösa individerna, vilket gör det enklare att hjälpa eftersom det oftast 

redan finns ett förtroende; 

 

“/.../  jag och min kollega har nog en större frihet alltså i och med att vi jobbar ute och vi har 

liksom inte så mycket den handläggningsbiten så har vi ju så mycket tid för klienten och där 

gör vi ibland saker som vi kanske inte hade gjort som socialsekreterare att vi kör dem till 

läkaren, vi kör och hämtar, vi kommer och hämtar dem, vi har hjälpt någon att flytta grejer 

liksom de hade liksom aldrig någon, aldrig på något sätt kunnat ordna flytthjälp, saker som 

socialsekreterare aldrig hade kunnat göra eller haft tid till att göra det och för dem är det 

lilla så mycket /.../” (Erik) 

 

De handläggande socialsekreterarna beskriver istället en önskan om ett större 

handlingsutrymme. Att handla med hjärtat inom ramarna av ett fyrkantigt förhållningssätt kan 

skapa problem. En informant beskriver det som ett personligt dilemma där det är hennes 

etiska förhållningssätt som påverkas; 

 

“det är ju mer jag som måste etiskt förhålla mig till de här reglerna som inte är fungerande 

jag vet att många av mina kollegor förhåller sig jätte bra på det och tycker inte att det blir 

några etiska dilemman medan jag får jobba ganska hårt med kontrasten mellan regler och 

hjärta liksom att det ibland skär sig ” (Emma) 

 

Att vara medveten om sitt förhållningssätt bidrar också till att se varje öde och individ som 

unik och att det är viktigt att vara medveten om att erfarenheterna av hemlösa påverkar henne 

för att inte fastna i fördomar och olika tankesätt. Det är lätt att generalisera exempelvis 

missbrukare och om de kanske är kapabla till att ha ett eget boende eller inte och att tidigare 

möten med andra kan påverka bedömningen av den hemlösa. Långsiktiga lösningar är 

önskvärt hos de handläggande socialsekreterarna samt att få bidra med stöd som gör att de 

kan hjälpa den hemlösas problematik som en helhet.  
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Att balansera rollerna  

Att veta hur de ska bemöta dem hemlösa menar alla informanter snarare är något som de får 

känna efter beroende på hur personen de möter är för stunden. Men de beskriver att det inte 

finns ett särskilt sätt att bemöta dem på och att de antingen får luta mer åt ett professionellt 

bemötande eller kamratligt beroende på hur klienten är mottaglig för respektive roll.  

 

”/…/ men om jag är mer avslappnad, närvarande, lyssnar, inte så fyrkantig så, så kan det för 

en viss typ av människa, klient, kanske den personen vågar prata mer om hur personen har 

det och upplevelser och behov och så här medan för en annan klient kanske det blir, vissa 

kanske behöver mer det här fyrkantiga och behöver mer det här så.” (Agnes) 

 

En handläggande socialsekreterare berättar om hennes roll i mötet med hemlösa och att det 

inte får vara ett för kamratligt bemötande. Det är lätt att bli utnyttjad men samtidigt så 

beskriver hon att hon behöver balansera både. Hon menar att det är svårt eftersom att hon ska 

reda ut hela livssituationen men avgränsa hjälpinsatserna. Hon önskade att hon hade fler 

möjligheter att hjälpa dem och att hon är begränsad av reglerna, fast hon beskriver även att 

hon förstår varför de finns. En informant lägger vikten i mötet genom att trycka på den 

hemlösas egenmakt och att arbeta motiverande; 

 

“/.../ jag inte vill att det ska vara en klyfta mellan oss att här sitter jag som socialarbetare jag 

har det du vill ha och här är du och ska följa mina regler den här klassiska hierarkin försöker 

jag att få bort så mycket jag kan genom att, ibland inleda mötet med att jag har tystnadsplikt, 

berätta om de sakerna sen även säga att idag är det du imorgon kan det vara jag, man vet 

aldrig för det sitter sådan blandning av människor så jag har förstått att imorgon kan det 

verkligen vara jag och försöker identifiera att jag, vi är lika /…/” (Emma) 

 

En informant menar att det automatiskt blir en kategorisering av dem hemlösa redan då ett 

ärende tas upp. Vart personen behöver hjälp, inom vilken avdelning, vilken problematik 

personen har och utifrån det var de ska placeras. Hon menar att den tidigare erfarenheten 

alltid påverkar bemötandet, att det ger följder och menar att det är viktigt hur hon personligen 

förhåller sig till yrkesrollen och att en socialsekreterare ständigt måste vara självkritiskt och 

reflekterande; 
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“/.../ att vi kan reflektera kring, både de beslut vi gör och de, aa, samhällsåsikter vi skriver 

ner i de här utredningarna, på något sätt, det blir ju samhällets åsikter om personen.” 

(Rebecka) 

 

Informanterna som arbetar inom bostad-först beskriver motivationsarbetet i att det kan handla 

om vilken behandling de hemlösa får och hur de argumenterar för sig gentemot dem. En 

informant menar att hans ambition är att vara professionell gentemot sina dem men att det är 

mer lättsamt idag med de som han har lärt känna med tiden. Han beskriver att det är på 

gränsen till för kamratligt ibland och att det är lättare att hantera det när han är medveten om 

det. Om gränsen överskrids mot en för kamratlig relation så kan det ge fördelar till vissa 

hemlösa eller att han tar med sig arbetet hem och blir utbränd. Engagemanget kan också bli 

ojämnt fördelat hos dem. Men att vara för sträng kan också medföra att de blir för rigida och 

att de backar. Då kan de hemlösa inte få hjälp med sina behov så Erik beskriver sitt 

förhållningssätt som att han får spela lite på ramarna. En annan informant berättar också om 

balansen mellan att vara medmänniska men samtidigt förhålla sig professionellt. Hennes 

förhållningssätt är däremot lättare att hantera idag jämfört med i starten av deras projekt när 

de hemlösa inte kände till dem. Idag vet de vem hon är och känner till hur hon arbetar. En 

annan informant beskriver sitt arbete och förhållningssätt gentemot hemlösa mer fritt än vad 

handläggande socialsekreterare har. Han berättar att han inte har samma gränser som andra 

socialsekreterare och att hans arbete att motverka hemlösheten blir bättre nu när han kan ge en 

mer omfattande hjälp. En annan boendestödjare menar att utformningen av bostad-först gör 

att relationen mellan honom och den hemlösa blir bättre. Han beskriver det genom att han 

bland annat har färre hemlösa klienter men även att han är på deras sida och det är tack vare 

bostad-först som han kan hjälpa dem i alla steg och i alla processer. Han berättar om bland 

annat ansökningar och avslag där han följer sina hemlösa klienter så långt som genom en 

överklagan.  

 

Flera informanter menar att självkännedomen är viktigt i arbetet med hemlösa. En 

boendestödjare beskriver sig själv som ett verktyg där hans erfarenheter och sätt att se på 

saker och ting är hur alla jobbar med människor. En annan boendestödjare beskriver det 

genom ett exempel där en klient vid något tillfälle brusar upp och blir arg så vet hon att det 

går över och menar att det som sägs ofta bara behöver bli sagt för att sedan glömmas; 
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“/.../ för det mesta genom att inte göra någonting utan bara vara kvar. Det är frustrerade 

människor som inte mår bra, de kan bli skitförbannade och tycka jag är en jävla soc-kärring 

som inte fattar någonting och är dum i huvudet och kanske vräker ur sig, och vräker ur sig 

inför tre andra handläggare eller om de hänt något tidigare eller ekonomihandläggare, så får 

man allt de över sig, men oftast så är det bara de och så är de lugnt igen. /.../” (Christin) 

 

För boendestödjarna går inte arbetet alltid som de vill. Att arbeta som uppsökande 

socialsekreterare innebär också att möta de flesta hemlösa, även de som inte vill ha hjälp. 

En informant menar att det ligger hos honom hur motståndet upplevs och att inte ta på sig för 

mycket ansvar för dem som inte kan få hjälp; 

 

“/.../ det är förjävligt, du kan inte sova ute du ska inte, här, ‘nej men ska jag in där måste jag 

betala hyra och de vill inte jag för då har jag inte pengar till knark’, alltså det är jättesvårt 

det ligger jätte mycket hos mig själv egentligen alltså fan nu nådde vi inte han, nu gick det 

inte.” (Erik) 

 

Sammanfattning av resultat 

Våra informanter uttrycker tydligt hur balansen mellan olika roller är svårt att förhålla sig till. 

Det utmärkande för samtliga uttalanden är att de går att särskilja mellan boendestödjare och 

handläggande socialsekreterares arbetssätt och upplevda arbetsmiljö, de sistnämnda uppnår 

inte sina förväntningar i samma utsträckning som boendestödjarna. Det blir även tydligt i att 

de individuella bedömningarna skär sig i förhållande till hur begränsade de är i sina resurser. 

De handläggande socialsekreterarna beskriver sig begränsade i sina insatser på de 

medmänskliga planen där de inte individuellt kan hjälpa utan får göra sina bedömningar 

rutinmässigt och hastigt på grund av för lite tid medan boendestödjarna snarare kan lägga den 

tiden som behövs för att få skapa relationer som anses vara viktiga för att utreda de behov 

som finns, deras begränsningar låg istället i resurserna och i organisationen. 

Även så baseras de individuella bedömningar på hur de upplever att de ska bemöta sina 

hemlösa klienter, om de måste vara professionella myndighetsutövare eller behandlande och 

kamratliga. Hur förväntningarna utfaller avgörs inför varje möte med varje enskild individ, 

som för boendestödjarna kanske blir lättare att hantera med få klienter, men för handläggarna 

som ibland har tio klienter mer än dem borde.  
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Sociologisk analys 

I detta avsnitt analyserar vi vårt resultat i förhållande till våra frågeställningar och inom de 

teoretiska ramarna vi ansåg var relevanta för studien. Vi fokuserar på om förväntningarna 

informanterna hade inför yrket kan bidra till att det uppstår rollkonflikter och hur dessa i så 

fall kan motverkas samt hur arbetet upplevs i förhållande till yrkesrollen och vilken roll som 

tenderar att alieneras. 

 

Motstridiga förväntningar som kan skapa rollkonflikter 

Det typiska i definitionen av gräsrotsbyråkraten är motsatsparets avstånd och närhet som finns 

till både klienter och myndigheten och som ska balanseras av tjänstearbetaren. Det 

problematiska ligger i utformningen av myndigheten där gräsrotsbyråkrater ska arbeta 

helhetsomfattande men enbart lösa enskilda behov (Lipsky, 2010). 

De handläggande socialsekreterarna förväntade sig att få arbeta med socialt arbete och att det 

inte skulle vara så fyrkantigt inom socialtjänsten. Socialsekreterarna interagerar dagligen med 

olika hemlösa individer och därför också med olika förväntningar, personligheter och attityder 

som skiljer människor från varandra och det är genom attityder och beteenden som människor 

hamnar i olika kategoriseringar. Socialsekreterarna beskriver hur de i ett möte måste känna av 

om de ska bemöta sina hemlösa klienter på ett professionellt sätt eller om de ska vara mer 

kamratliga. Det blir även beskrivet att de hemlösa kan ha andra förväntningar på 

socialsekreterarna än vad som egentligen är möjligt utifrån resurserna eller 

arbetsbeskrivningen. Det kan vara till exempel att de ska få ett boende eller att behandlingar 

som klienterna egentligen behöver inte ingår i de resurser som finns. Att individuellt bedöma 

sina klienter men samtidigt inte kunna lösa dem individuellt utan måste utgå från de 

universella lösningar som finns inom myndigheten motstrider de handläggande 

socialsekreterarnas förväntningar. De hoppades på att få hjälpa utsatta individer men upplever 

det bara delvis som uppnått. Stryker (2002) menar att när individer ska balansera mellan olika 

rollförväntningar så kan konflikter uppstå på grund av att normer och värderingar krockar 

inom en viss struktur. När en individ måste välja mellan att hantera olika värderingar inom en 

struktur så uppstår också rollkonflikten. 

Detta kan vi se tydligt i de handläggande socialsekreterares uttalanden. De beskriver hur de 

måste tänka på sitt förhållningssätt för att inte låta sig påverkas av att inte kunna ge den 

omfattande hjälp som de egentligen ville. De måste välja vilken roll de ska inta inför ett möte 

för att både balansera sin maktposition med medmänniskan i sig och även vilken roll som 
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passar den hemlösa de möter. Utredningarna ska vara helomfattande, all problematik och 

information om den hemlösa ska redas ut vilket också påverkar socialsekreteraren när de 

vidare måste prioritera vilken hjälp de ska få. 

Även Lipsky (2010) menar att gräsrotsbyråkrater som arbetar inom socialt arbete förväntar sig 

att de ska få inta olika sociala roller och få tjäna samhället men hamnar ofta i en utsatt roll där 

de ska motsvara de individuella behoven som finns hos de enskilda individerna de möter men 

resurserna som finns är inte tillräckliga och klienter måste bemötas som en grupp istället för 

individuellt.  

Det blir ett strategiskt val att göra inför ett möte med en hemlös. Vissa informanter beskriver 

att de försöker möta dem individuellt och likställa deras värde med de hemlösas när det 

kommer till maktpositioner, däremot strider det mot vad deras förväntningar var. Att vara 

handläggande socialsekreterare innebär oftast att mötet sker med ett bord emellan och att 

läger skapas. Att det blir som ett förhör där en med makt sitter mitt emot den individ som är 

helt utan. Resultatet visar att det är skillnad i upplevda förväntningar mellan att arbeta inom 

bostad-först modellen och som enbart handläggande socialsekreterare. De som arbetar som 

boendestödjare håller inte i möten på utsatta tider på samma sätt som handläggare, de möter 

dem hemlösa ute där dem befinner sig vilket inte skapar läger, de utreder behov snarare 

genom samtal som blir noterat efterhand istället för de traditionella utredningsmallarna och de 

har möjligheten att direkt ge hjälp, om det så är att hemlösa vill ha skjuts någonstans eller vill 

veta vilka alternativ för behandlingar som finns. 

Att arbeta med utsatta människor innebär alltid en balans mellan professionell och kamratlig 

roll. Även om de hemlösa i McGraths (2007) studie visste att minsta snedsteg kunde få dem 

utslängda upplevde de stödet av de anställda som bra trots att de inte ville bli för personliga 

med dem. De anställda måste ha en auktoritär roll men ändå visa stöd för de hemlösa vilket 

blir en maktbalans de handskas med dagligen som tenderar att skapa dubbla roller.  

Detta kan ses bland våra informanter då de hanterar sitt förhållningssätt till lagar och riktlinjer 

olika, vi har fått beskrivet att en informant upplever riktlinjerna som sköna att luta sig emot 

medan en annan kan ha svårt för att förhålla sig till det fyrkantiga sättet där hennes etiska 

förhållningssätt påverkas. Flertalet informanter har talat om hur de pendlar mellan att vara 

professionell eller kamratlig i ett möte med en hemlös och en av informanterna menar att 

hennes åsikter i bedömningarna av klienter samtidigt blir samhällets åsikter om klienten när 

särskilda insatser tas vid. Det visar på att socialsekreterarna inte bara upplever sitt arbete som 

en enkel väg mellan sig själv och klienten utan även att de vill ha möjligheten att ge en 

bredare hjälpinsats som skapar positiva följder för de hemlösa. Till exempel att boendet ska 
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vara ett boende som förenklar deras problematik, som att missbrukare som vill sluta inte ska 

bo vid andra missbrukare, att kulturella skillnader inte ska skapa problem eller att vissa 

områden inte ska tillföra ett automatiskt rykte om den hemlösa klienten på grund av boendet. 

Socialsekreterarna måste tvätta bort ryktet som ”soc-kärring” för att kunna fullborda 

relationerna fullt ut. Att de hemlösa har förväntningar på dem som inte går att uppnå försvårar 

det arbetet men även det egna förhållningssättet gentemot både organisationen och den 

hemlösa när de inte kan ge det som resurserna kan erbjuda samt att den pressen som läggs på 

socialsekreterarna kan upplevas som orättvis. 

Enligt Stryker (2002) så intar en människa inte bara en roll utan har även en aktiv och kreativ 

inställning till rollen där de kan avgöra hur rollen ska hanteras. En följd av att inte ha 

möjligheten till att hantera rollförväntningarna gör att rollkonflikter kan uppstå. 

Hos socialsekreterarna kan det uppstå i deras vetskap om att de hjälpinsatser som tas vid även 

påverkar klientens rykte. Eller att behandlingarna de erbjuder inte är tillräckliga eller kanske 

till och med felaktiga i enlighet med klientens egentliga behov. Vilken roll som intas i mötet 

med den hemlösa beror även mycket på hur socialsekreterarna anser sig kunna läsa av vilket 

bemötande klienten behöver få. Att balansera mellan att vara professionell samtidigt som 

stöttande och förstående är en svår balans där socialsekreteraren upplever olika förväntningar 

från både den hemlösa, organisationen och sig själv. Det kan jämföras med en tidigare 

forskning där det benämns som dubbla roller när relationer försvåras av ett otydligt 

förhållningssätt. De dubbla roller som uppstod och visade sig vara ett problem i McGraths 

(2007) studie berodde på att relationerna mellan anställda och de hemlösa var svåra att skapa 

på grund av att de anställda saknade kunskaper i hur de skulle hantera olika situationer som 

uppstod. Det var problematiskt för både anställa och hemlösa eftersom de inte visste vilket 

förhållningssätt de skulle ha gentemot varandra. 

Detta syns även i Perlinski, Blom och Moréns (2012) studie som tydligast i den specialiserade 

socialtjänsten. Det finns inte möjlighet att skapa relationerna som anses viktiga för att kunna 

utföra sitt arbete tillfredställande. 

Däremot så beskriver boendestödjarna att de vill få bort stämpeln på socialsekreterarnas rykte 

som “soc.-kärring”. Ett rykte som antagligen har byggts upp av att hemlösa klienter inte har 

fått det de förväntat sig tidigare. Men de menar istället att relationerna kan byggas upp på de 

hemlösas villkor eftersom boendestödjarna besöker de hemlösa istället för tvärtom vilket 

gynnar dem då de känner sig omtyckta. Att rollkonflikter eventuellt inte uppstår hos 

boendestödjarna i sitt arbete med hemlösa kan bero på att rollförväntningarna inte blir 

motstridiga. Informanterna beskriver att de får utföra arbetet som de hade förväntat sig och 
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begränsningarna som låg i organisationens struktur påverkade inte dem på samma sätt som de 

handläggande socialsekreterarna. 

 

Alienerande arbetsbeskrivningar 

Lipsky (2010) menar att arbetet som gräsrotsbyråkrat kan verka alienerande när arbetet delas 

upp och tjänstearbetaren inte får grepp om varken helheten eller slutresultatet av sitt arbete. I 

de alienerade fallen är det bland annat orsaker som att tjänstearbetaren separeras från de 

mänskliga faktorerna av en klients behov när de ska göra sin bedömning då de inte får ta del 

av helheten eller att de inte får hjälpa klienten hela vägen med deras problem. 

Att systemet benämns som kontraproduktivt av två socialsekreterare kan vara en orsak till att 

organisationens avgränsade områden genom specialiseringen kan ses som alienerande. Det 

tillsammans med den upplevda begränsningen av sin tid att reflektera och tänka över sina 

ärenden gör att socialsekreterarna inte kan få del av resultatet av deras arbete kring 

individernas livssituation, trots att den utredning de ska göra är för att få just en helhetsbild av 

livssituationen.  

Även Perlinski, Blom och Moren (2012) förklarar utifrån sin studie hur en specialiserad 

socialtjänst försvårar relationsskapandet. Det beror just på att antalet klienter är för många och 

socialsekreteraren inte får den tid som behövs för att hjälpa klienterna med sina destruktiva 

levnadssätt. 

Som Lipsky (2010) menar i den alienerande processen där gräsrotsbyråkraten separeras från 

inte bara helhetsgreppet men även slutprodukten och makten över sitt arbete, så befinner sig 

handläggande socialsekreterarna i en liknande position. 

Idag råder det stor bostadsbrist vilket innebär att flera hemlösa blir placerade på hotell eller 

kollektiva boenden där dem egentligen inte borde befinna sig i förhållande till sin 

livssituation. De akuta lösningarna som måste ske ger även effekter hos den hemlösa 

individen när ett tilldelat hem inte kan vara annat än kollektivt eller temporära 

boendelösningar. En informant beskriver hur det sociala arbetet inte kan fullföljas som det är 

tänkt att socialt arbete ska vara på grund av alla kortsiktiga och akuta lösningar medan en 

annan informant menar att det fyrkantiga förhållningssättet och det strama handlingsutrymmet 

skär sig med personligheten och för många ärenden. De får inte del av helhetssituationen av 

klientens problematik och de får inte ta del av det totala arbetet som omfattar klienternas 

målsättningar trots att de ska utreda det hela. 
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Samtliga boendestödjare inom bostad-först upplevde istället att deras förväntningar av yrket 

inom socialtjänsten motsvarades då metoden tillåter dem arbeta med klienten i helhet istället 

för som handläggande socialsekreterare där ärenden isoleras och klienterna kategoriseras 

utifrån deras problematik. De som arbetar inom bostad-först visar motsatsen till den 

alienerande processen som handläggande socialsekreterare genomgår. Förväntningarna 

motsvaras och en informant menar att han får utöva socialt arbete i allra högsta grad. 

Lipsky (2010) menar att ett alienerande tillstånd motverkas av just de heltäckande 

hjälpinsatserna som tjänstearbetare kan tillgå med samt att de får inkludera de mänskliga 

faktorerna i sitt arbete för att se behoven i en mänsklig kontext. Att vara alienerad i sitt arbete 

menar Lipsky även kan bli problematiskt när organisationen i sig genomgår omorganiseringar 

då gräsrotsbyråkraten inte längre lägger vikt vid relationerna. Det alienerande tillståndet 

menar han motverkas av att gräsrotsbyråkrater konfronteras av just mångfalden av de 

mänskliga faktorerna. Men att ha specialiserade och kategoriserade avdelningar förstärker 

processen för alienerade anställda då socialtjänsten fortsätter att specialiseras och arbetet 

isoleras. Att kommunerna har olika resurser och metoder kan också försvåra arbetet för den 

enskilda socialsekreteraren. Att de är medvetna om de olika behandlingarna kan upplevas som 

orättvist och fel vilket också skapar motstånd. Ett motstånd som påverkar arbetsmiljön där de 

tar avstånd från organisationen och sitt eget arbete, vilket även leder till avståndet till sina 

hemlösa klienter. 

 

Kan rollkonflikter motverkas? 

Människor som arbetar inom offentliga verksamheter måste samspela med samtliga aktörer 

samtidigt som de inom sitt handlingsutrymme gör en individuell bedömning om huruvida 

klienter ska få hjälp eller ej med utifrån myndighetens resurser. Gräsrotsbyråkrater distanseras 

enligt Lipsky (2010) från organisationen samtidigt som de ska förhålla sig till lagar och regler 

och arbeta nära klienten.  

Flera informanter menar att de inte förväntade sig en myndighetsutövning som var så strikt i 

förhållande till resurser och budgetar. Att de även definierar sin situation och sitt 

förhållningssätt som fyrkantigt så strider det mot deras egna värderingar som en informant 

menar är “runt”. Informanten med längst erfarenhet beskrev inga svårigheter i sitt 

förhållningssätt vilket kan tydas som att lång erfarenhet av yrket kan skapa den självkontroll 

som Stryker (2002) menar att rolltagande kan bidra med när en individ kan separera 

förväntningar ifrån varandra och isolera dem. Detta kan förhindra rollkonflikter men eftersom 
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Novus (2016) undersökning visar att sju av tio socialsekreterare kan tänka sig lämna 

socialtjänsten finns inte utrymme att vänta in arbetslivserfarenheter på 28år. 

Lipsky (2010) visar även i sin studie att de som inte utvecklar en acceptans för det ansträngda 

arbetssättet genom att justera sitt eget förhållningssätt istället blir utbrända eller slutar tidigt. 

Denna tendens blev tydlig i våra intervjuer men till skillnad från de handläggande 

socialsekreterarna så visar istället boendestödjarna inom bostad-först ett annat förhållningssätt 

där de trots sitt arbete inom ramarna av lagar och regler känner att de kan utöva det sociala 

arbetet som de förväntat sig. Bostad-först metoden tillåter dem agera direkt och för klienten 

som helhet. Svårigheter låg även hos dem i balansen mellan rollen som professionell eller 

kamratlig men deras mest uttalade problematik låg bland resurser och budgetarna som 

hjälpinsatserna var beroende av. 

Genom att kunna förutse konsekvenserna av sitt handlande menar Stryker (2002) att 

konflikter kan motverkas. Individer som lär sig hantera olika processer i förhållande till 

beteenden och attityder och att kategorisera sig själv och andra intar roller lättare, däremot så 

definieras situationer mer frekvent vilket innebär att förväntningarna oftare leder till 

konflikter när omkringliggande faktorer inte blir som de hoppades. 

Boendestödjarna har ett bredare förhållningssätt även om det kan förekomma svårigheter med 

att förhålla sig till den kamratliga eller professionella rollen. Deras ambition är att förhålla sig 

professionellt men en boendestödjare förklarar hur det ibland kan bli på gränsen till för 

kamratligt och att han måste spela lite på ramarna för att inte skapa ofördelaktigt engagemang 

eller för att själv inte bli utbränd genom att ta med sig jobbet hem. Gemensamt för 

boendestödjarna är att den problematik som klienten omfattas av oftast går att lösa då de har 

en djupare relation som är uppbyggd på längre sikt och har mer kontakt med klienterna vilket 

gör att behov går att lösa efterhand de dyker upp. 

Detta kan också verka icke-alienerande då boendestödjarna inte behöver distansera sig från de 

mänskliga faktorerna hos de hemlösa och deras relation inte bygger på enskilda företeelser 

eller situationer som ska lösas isolerat. De får även ta del av deras målsättningar och 

distanseras därmed inte heller från slutprodukten av sitt arbete vilket är en faktor som spelar 

in i en alienerande arbetsprocess. 

Stryker (2002) menar att rollkonflikter kan motverkas av att hantera konfliktförväntningar i 

förhand genom att omstrukturera platsen för interaktionen. Som bostad-först modellen 

fungerar så kan konflikter delvis motverkas av att boendestödjarna arbetar uppsökande eller 

oftare på den plats som de hemlösa befinner sig. Flera boendestödjare nämner att en relation 

med klienten är viktigt samt att skapa ett förtroende. De finns där som ett stöd för klienten och 
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hjälper dem mer med praktiska och akuta behov men nämner även att det är fördelaktigt att 

klienterna känner igen dem och att bilden av socialtjänsten har förändrats hos deras klienter 

med tiden. 

Hemlösa är en utsatt grupp i samhället och socialsekreterare måste under ett möte försöka 

bedöma klientens situation vilket kan innebära svårigheter. Under ett möte vill de flesta 

socialsekreterare uppnå en relation med klienten samt förstå deras situation och varför den 

hemlösa hamnat där. Utifrån vårt resultat kan vi tyda ett arbetssätt som främjar relationerna 

och förenklar utredningar och bedömningar vilket är boendestödjarna. 

Tidigare forskning som Steinbock (1994) genomfört visade hur vi definierar hemlösa som en 

homogen grupp och snarare talar om begreppet hemlösa än de individer som inte har någon 

fast plats.  

Det har blivit en samhällelig diskussion som inte bara påverkar de hemlösa utan det kan även 

påverka socialsekreterarens uppfattning och upplevelser. Det kan även påverka deras 

rolltagande, hur de bemöter den hemlösa eller att deras förförståelse och tidigare erfarenheter 

gör mötet rutinmässigt och distanserat från de mänskliga faktorerna. Detta fenomen kan 

motverkas av bostad-först metoder då hemlösa inte tenderar att institutionaliseras och regleras 

på samma sätt när de slipper söka sig till socialtjänsten för att få hjälp och vara den enda 

gången de blir sedda utan boendestödjarna är ute bland de hemlösa istället och hjälper dem 

med det de behöver för stunden. Förtroendet för socialtjänsten har till och med ökat menar en 

av informanterna som arbetar inom bostad-först vilket är ett steg på vägen mot en bättre 

arbetsmiljö. 

 

Sammanfattande slutdiskussion 

Studien fick en oväntad, men ändå viktig riktning till att belysa skillnader i 

arbetsbeskrivningarna som handläggande socialsekreterare och boendestödjare inom bostad-

först. Trots att bostad-först är en nyligen implementerad metod för att hantera hemlöshet i 

Sverige så visar det ändå positiva resultat i vår studie och en tydlig skillnad till det 

traditionella handläggande arbetet på socialförvaltningens kontor. 

Under studiens gång har vi mött socialsekreterare som upplever arbetet med hemlösa på olika 

sätt beroende på om de arbetar som boendestödjare eller som handläggare inom 

socialtjänsten. Handläggande socialsekreterare uppfyller villkoren för att rollkonflikter ska 

uppstå medan boendestödjarnas arbete tenderar att motverka dem. Det är tydligast i deras 

förväntningar av yrket och genom det sociala arbetet som de får utöva där handläggarna visar 
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på en mindre tillfredställelse av yrket än vad boendestödjarna gör. Att vår studie har inriktat 

sig på hemlösa individer kan vara extremfall av upplevda motstridigheter då andra grupper av 

individer kan ge andra, eller liknande, utfall av det upplevda arbetet för socialsekreterarna.  

Något vi kan utvinna ur resultatet är att socialtjänsten överlag behöver en omorganisering av 

resursfördelningen. Eftersom denna påverkar både tidsaspekten, det administrativa och 

omfattningen av hjälpinsatser och hur breda lösningarna kan vara. Mer tid i sitt arbete behövs 

för att kunna reflektera över sig själv och över sin omgivning. Det kan förenkla 

socialsekreterarens bedömning genom att ha tiden att träffa sin klient mer än en gång innan de 

ska göra en bedömning samt att ha tid över för dokumenteringen, detta kan även få klienten 

att öppna sig mer och på så sätt berätta mer ingående vad de behöver hjälp med. 

Även Scotts (1997) studie visar att socialsekreterarnas bedömningar tenderar att luta sig mot 

faktorer av medkänsla till klienten eller hur klienter framför sina bakgrundshistorier till sin 

problematik. Detta kan ses som en rutinmässig strategi för att hantera möten som måste gå 

snabbt och kan motverkas genom att träffa klienterna oftare.  

Det kan medföra att socialsekreteraren kan få en bättre översikt av klientens livssituation och 

på problemet som helhet samt att förmå sig till att ändra attityden för att utvinna ett bättre 

beteende och en vilja till förändring av klienten. De handläggande socialsekreterarna kan 

tyckas ha en motsatt position jämfört med boendestödjarna då de arbetar inom en 

specialiserad socialtjänst där olika avdelningar sköter olika behov medan boendestödjarna 

befinner sig hos de hemlösa. Handläggarna kan tyckas vara alienerade i processen där de 

under mötet ska utreda klientens helhetssituation och belysa deras mänskliga behov samtidigt 

som de inte kan erbjuda en helomfattande hjälp utan enbart med isolerade hjälpinsatser. 

Vidare så träffas de för sällan för att få en chans att skapa en relation som ger dem tiden att 

reflektera över de mänskliga faktorerna hos sig själva och hos klienterna som är avgörande för 

att få en bild av slutprodukten av deras målsättningar. 

Detta är en viktig faktor för samtliga anställda och en tydlig förbättring av arbetssituationen 

syns hos boendestödjare som arbetar inom bostad-först. De har visat sig mer nöjda i sin 

yrkesposition än de som arbetar som handläggande socialsekreterare och deras 

arbetsbeskrivningar tillåter dem att vara en del av hela målsättningen och hela klientens 

problematik. Deras arbete tillåter dem uppfylla hela syftet med det sociala arbetet som de 

förväntade sig att de skulle få göra i sin position som utsatta individers yttersta skyddsnät. 

Boendestödjarna påvisade endast missnöje med resursfördelningen och talade om ett arbete 

närmare klienten där de hade en mer långvarig kontakt med de som behövde det samt att de 

under sin verksamma tid på fältet lärt känna de flesta hemlösa och att det har bidragit till 
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sundare arbetsförhållanden. Boendestödjaren i Malmö påvisade också ett bättre 

förhållningssätt till sitt yrke, han ansåg att arbetet gav honom tillräckligt med utrymme för att 

han skulle kunna ge sina klienter det de behöver.  

De alienerande faktorerna hade varit intressant att fördjupa sig i inom socialtjänsten. 

Specialiseringen verkar bidra till många negativa följder för de enskilda individerna, 

däribland det alienerande, men även arbetsbelastningen och hur strategier byggs upp för att 

hantera detta samt hur detta påverkar de hemlösa. Hur rollerna intas och hur dramaturgin ser 

ut i mötet mellan en gräsrotsbyråkrat och en klient. 
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Bilaga – Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Hur kom du på idén om att arbeta som socialsekreterare? 

Upplever du att tjänsten uppnår dina förväntningar av yrket - I så fall på vilket sätt? 

 

Vad har du för utbildningar? Några fler än dem/den? 

Känner du att utbildningarna har varit tillräckliga för att utföra arbetet som socialsekreterare? 

om inte, vilka kunskaper saknar du? 

 

Hur länge har du arbetat som socialsekreterare? 

Hur länge har du arbetat med just hemlösa? 

 

I arbetet med hemlösa – roller och strategier 

I förhand vet du inte om du kan hjälpa din klient, så… 

Kan du beskriva hur ett möte med en hemlös kan se ut?  

Vad vill du uppnå i mötet? 

Intar du någon särskild roll i mötet? Som dig själv, kamraten eller den professionella?  

Om så, varför? 

Påverkas mötet med den hemlösa om ni förhåller er till en viss roll? (Professionell/kamraten)  

Kan du beskriva hur? 

 

Vilka kriterier har du att utgå från när du ska pröva ett ärende? 

Vad anser du om kriterierna?  

Vad är dina personliga kriterier när du ska besluta om stöd/bistånd? 

Brukar ni skräddarsy hjälpinsatserna efter behov? 

I så fall, hur? 

 

Hur styr du samtalet i ert möte för att inte frångå ämnet? - händer det ofta? 

Upplever du att du begränsas av någon del i din yrkesroll? ex, lagar, regler, kriterier, 

personlighet…? 

Vad hade du velat förändra i din yrkesroll som socialsekreterare? 

 

Händer det att du går missnöjd från ett möte med en hemlös? 

Om ja, Vad beror det på? 
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Vill du någon gång agera annorlunda jämfört med hur du ska agera utifrån din yrkesroll?  

Vill du berätta om ett exempel där det skett? 

 

Kan du känna att dina tidigare erfarenheter av den hemlösa påverkar ert möte? 

- I så fall hur?  

- Hur brukar du lösa det? 

- Hur påverkar det ditt bemötande? 

 

Om vi jämför dig i din yrkesroll och ditt personliga omdöme - Vill du reflektera annorlunda 

kring beslutet om:  

- Bostad? 

- Bidrag? 

- Hänvisning till annan hjälp/stöd? 

 

Har du något du vill tillägga som du tycker är viktigt i ditt arbete? 
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