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Förord 

”Det här kommer var det svåraste du gjort under hela utbildningen, och det kommer antagligen 

fortfarande vara det svåraste du gjort om flera år” ungefär så inledes det första handledningstillfället 

med Johan Hvenmark. 

Du kan haft rätt Johan, och nu är den klar! 

Det finns många att tacka! Det allra största tacket går till mina respondenter, utan er hade den här 

uppsatsen inte funnits. 

Jag vill tacka alla kloka kurskamrater för stöd och feedback trots att ni själva haft mycket att göra. 

Stort tack även till terminsansvarige Emilia Forsell som på ett tydligt, engagerat och inspirerande sätt 

tagit mig igenom hela uppsatsterminen. 

Givetvis ska ett stort tack även gå till alla de personer som har stått ut med att jag både varit sur och 

haft begränsat med tid för er.  

Sist men inte minst vill jag tack min chef som tror på mig och visat både förståelse och flexibilitet 

genom hela min utbildning. 

Tack alla! 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Tanken med den här studien är att ur ett brukarperspektiv lyfta och problematisera den höga 

personalomsättning som råder och så har gjort under ett par år på många av landets socialkontor. 

Studien är kvalitativ och fem intervjuer har gjorts med personer som har erfarenhet av att byta 

socialsekreterare.  

Studien belyser vad som anses vara viktigt för en god relation, vad som är gynnsamt för personer i 

ett förändringsarbete samt hur tid med samma person kan påverka tilliten till den personen. Den 

specifika målgruppen för studien är personer som har kontakt med socialtjänsten på grund av egen 

beroendeproblematik.  

Uppsatsen inleds med en presentation av socialtjänsten som organisation samt med en bakgrund 

till socialtjänstlagen för att ge läsaren en överblick av den organisation som problemet grundar sig i. 

Detta följs av ett avsnitt tidigare forskning där fokus ligger på vad som är gynnsamt för att bygga 

goda relationer och att bygga tillit samt vad som visat sig vara hjälpsamt för att ta sig ur ett beroende.  

Den ur intervjuer insamlade empirin analyseras sedan med hjälp av Honneths teori om 

Erkännande samt med Prochaska och Di Clementes teori Stage of changes, även tidigare forskning 

används som analysverktyg. Resultatet visar att en hög personalomsättning på socialtjänstens kontor 

ger en bristande kontinuitet för klienterna vilket föga förvånande visade sig inte vara gynnsamt för 

deras återhämtning. Vidare upplevde respondenterna att många praktiska saker inte fungerar på grund 

av personalomsättningen, vilket de ansåg vara både stressande och problematiskt. Å andra sidan 

visade det sig även att de som haft sin socialsekreterare en relativt kort period ändå kunde ha ett stort 

förtroende för denne. 

 

 

Nyckelord: Beroende, Erkännande, Förtroende, Personalomsättning, Socialtjänsten, Socialsekreterare, 

Stage of change, Tillit      

 

  



 

 

Abstract 

The aim with this study is to raise and problematize, from a client’s perspective, about the currently 

high staff turnover that is a fact at many of Sweden’s social service offices. The study is qualitative 

and five interviews have been conducted with people who have experienced that their social worker 

has ceased. 

The study highlights what is considered important for a good relationship, what is beneficial for 

people to make changes in their life and how time with the same person can benefit the trust of that 

person. The specific target group for the study is people who have contact with the social services due 

to their own addiction problems. 

The essay starts with a presentation of the social service as an organization as well as a 

background to the Social Services Act to give the reader an overview of the organization in which the 

problem is based. This is followed by a section of previous science, focusing on what is helpful for 

building good, trustful relations and what is proved helpful to overcome addictions. 

The empiric is analysed using Honneth's Theory of Recognition, as well as with Prochaska and Di 

Clemente's Theory of Stage of Change, even previous science is used as an analytical tool. The result 

shows that a high level of staff turnover at the social services office gives a lack of continuity for the 

clients, which was unexpectedly not beneficial for their recovery. In addition, respondents felt that 

many practical things did not work due to high staff turnover, which they considered to be both 

stressful and problematic. On the other hand, it was also found that those who have had their social 

worker for a relatively short period of time could still have a great deal of confidence to that social 

worker. 

 

 

Keywords: Addiction, Recognition, Social Services, Social worker, Staff Turnover, Stage of Change, 

Therapeutic Alliance  
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1 Inledning 

Att prata om en kris inom socialtjänsten är inget nytt ämne, utan tvärt om något vi har sett, läst och 

hört om i flera år nu. Många kartläggningar och granskningar har gjorts, med ungefär samma resultat 

”personalen flyr” vilket även har varit återkommande rubriker i media genom åren (DN 2016 8 feb, 

SR 2015 16 dec, SvT 2015 1 juni, m.fl.). För att nämna något av vad alla dessa kartläggningar och 

granskningar kommit fram till så menar till exempel Sveriges radios ” kaliber”, som 2014 granskade 

personalläget inom socialtjänsten i 222 kommuner, att hälften av kommunerna uppgav att de hade 

vakanta tjänster och 70 procent menade att de har svårt att rekrytera. Pia Tham fick i en studie om 

socialsekreterares arbetsvillkor 2014 svaret att 60 procent av de tillfrågade har övervägt att byta yrke 

(Tham, 2014). Akademikerförbundet SSR:s undersökning om personalläget inom socialtjänsten 2016 

visar på att det inte blivit bättre, fler personer säger upp sig nu än 2014. 2016 menar 75 procent av de 

tillfrågade att det har svårt att tillsätta de lediga tjänsterna som finns på socialkontoren (Novus, 2016), 

sjukskrivning på grund av stress har dessutom ökat med 70 procent sedan 2010 (Vision, 2017). 

Varför personalomsättningen är stor och varför de tomma tjänsterna är svåra att tillsätta är ett 

viktigt ämne. Den här studien kommer dock framförallt fokusera på vilka konsekvenser 

personalomsättningen medför för de personer som behöver stöd och hjälp från socialtjänsten. 

1.1 Problemformulering 

” Det som hände, de flesta av de gånger som jag var i kontakt med socialtjänsten, var att jag fick 

träffa nya handläggare hela tiden och nya personer som skulle sätta sig in i min historia och i mitt liv 

och i min framtid” berättar Philip i Sveriges Radios kaliber (2014, 7 dec). 

Hill (2005) skriver om klientens svårighet att tillgodogöra sig behandling och att nå sina mål utan 

tillit till hjälparen. Hon menar att det är viktigt att det finns en behandlingsallians - en ömsesidig 

överenskommelse om mål och metod, tydliga roller, tillit och tro mellan klient och hjälpare för att 

klienten ska kunna ta hjälp av hjälparen.  

I Sverige uppskattas närmare 1 av 10 personer ha ett missbruk eller substansberoende, de allra 

flesta av dessa kommer dock aldrig i kontakt med socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2015). Av de 

personer som genom användning av alkohol eller narkotika får kontakt med socialtjänsten har de 

flesta redan börjat uppleva konsekvenser av sitt bruk. Den livssituation som personen då befinner sig i 

har oftast varat under en längre tid och ter sig ofta vara svår och kaotisk (Melin och Näsholm, 1998). 

Personer med en missbruks och beroendeproblematik har många gånger bristande förutsättningar att 

genomföra förändringar, detta kan tillexempel bero på en väl utvecklad missbruksidentitet, dåliga 

erfarenheter av tidigare försök eller nedsatt kognitiv förmåga. Dessutom är personens sociala nätverk 

många gånger tunt och / eller dysfunktionellt. Vilket i sin tur ställer höga krav på den professionelle 

att stötta klienten både att påbörja och sedan att genomföra och vidmakthålla en förändring. Det är 

oerhört viktigt att allt förändringsarbete sker med utgångspunkt i klientens egen bild av sig själv och 
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hur denne själv ser på sin situation samt att noga följa och ta hänsyn till personens egna bedömningar 

och reflektioner (Melin & Näsholm, 1998). 

Bengt Börjeson (2010) skriver både om vikten av att klienten känner sig motiverad till att göra en 

förändring samt om vikten av tillit till hjälparen för att nå dit. Motivation är föränderlig och något 

som skapas i relation till någon eller något och är därmed inget som en alltid har eller saknar. Känslan 

av att vara motiverad kan växla snabbt och influeras ofta av tillfälligheter i ens omgivning (Melin och 

Näsholm, 1998).  

I ett debattinlägg på panterbloggen 6/12 - 2016 frågar sig två gamla erfarna social arbetare 

(Skilving och Angsell) om det är ute att bygga relationer i det sociala arbetet? De skriver att relationer 

och långsiktighet, som förr var kärnan i socialt arbete, nu anses som flummigt och ute och inte är 

något som det längre pratas om på dagens socialkontor.  

Mot bakgrund av den kunskap som finns om att bygga tillit och förtroenden samt att lyckas göra 

betydande förändringar, ser jag på den rådande personalsituationen inom socialtjänsten och undrar 

över om socialtjänstens klienter verkligen får det stöd som de kan behöva för att lyckas förändra och 

ta sig vidare ur ett liv färgat av ett beroende. 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka de erfarenheter och upplevelser personer, vilka har kontakt med 

socialtjänstens vuxenenhet på grund av eget beroende eller missbruk, har av personalomsättningen 

inom socialtjänsten. 

1.3 Frågeställning 

1) Hur påverkas klientens relation till socialsekreteraren samt till socialtjänsten, när socialsekreteraren 

ofta byts ut?  

2) Vilken betydelse har en långsiktig kontakt mellan klient och socialsekreterare för klientens 

framtidstro och motivation? 

1.4 Centrala begrepp  

1.4.1 Vuxenenhet  

Den enhet inom socialtjänsten som personer med beroendeproblematik har kontakt med kan ha olika 

namn beroende på hur socialtjänsten är organiserad i olika kommuner (Blom, Lundgren, Morèn, 

Perlinski, 2009). Samtliga respondenter i studien kallar enheten för vuxenenheten, därav kommer den 

benämningen att användas i uppsatsen för den enhet där socialsekreterarna arbetar med missbruk- och 

beroendefrågor. 

1.4.2 Missbruk och Beroende 

De termer och definitioner som används för att förklara ett problematiskt alkohol- eller drogintag är 

många och har dessutom olika betydelse inom olika verksamheter och yrkesgrupper. Inom det 
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medicinska området är termerna kopplade till det diagnossystem som används. Inom socialtjänsten 

görs inga diagnostiska utredningar (Socialstyrelsen, 2017), vilket gör att valet av begrepp som 

används kan vara olika i olika sammanhang och beror på om det ses ur ett socialt, juridiskt eller 

medicinskt perspektiv (Alfvengren, 2012). I socialtjänstlagen och i LVM (1988:870) används 

termerna missbruk, beroende och missbrukare, utan någon vidare definition av vad begreppen 

innefattar (Socialstyrelsen, 2017). 

I denna uppsats används de begrepp som används i den för uppsatsen aktuella litteraturen, vilket är 

missbruk och beroende. 

 För uppsatsens författare står begreppet beroende för en kontrollförlust som leder till 

tvångsmässigt användande av alkohol/ droger. Begreppet missbruk står för ett skadligt användande av 

alkohol/ droger av en person som inte är beroende. 

1.5 Bakgrund 

För att ge en bakgrund och förståelse för den organisation studien kretsar kring samt för att underlätta 

att sätta in det aktuella problemet i ett sammanhang kommer här en presentation av socialtjänsten och 

socialtjänstlagen. Hur tänkte de som stiftade lagen, hur går tankarna kring samverkan inom 

myndigheten och med andra organisationer samt vilka riktlinjer och krav finns på de som arbetar 

inom socialtjänsten? Detta ska kortfattat försöka redas ut nedan och avslutas med ett avsnitt om 

socialstyrelsen lägesrapport angående beroende och missbruk i Sverige 2017 för att ge en, om än 

liten, överblick över den i studien aktuella målgruppen.  

1.5.1 Den nya Socialtjänstlagen 

Efter 15 års utredningsarbete trädde slutligen den Socialtjänstlag (SoL) vi idag arbetar efter i kraft 

1982. Lagen är en ramlag vilket innebär att den inte detaljstyr hur den praktiskt ska användas. Den 

(då) nya socialtjänstlagen slog samman och ersatte tre olika lagar-nykterhetsvårdlagen, 

socialhjälpslagen och barnavårdslagen (Börjeson, 2010). Lagstiftarna hade helhetssyn som ledord och 

ville ha en integrerad socialtjänst, där det skulle finnas möjlighet att se människans enskilda situation, 

problem och svårigheter ur ett vidare perspektiv (Blom, Lundgren, Morén, Perlinski, 2009). Att arbeta 

utefter en helhetssyn innebär att söka förståelse för de enskilda problemen i det större sammanhanget 

och därmed kunna se helheten som människan är en del av (Börjeson, 2010). Med helhetssyn fanns 

även en tanke om att undvika den stigmatisering som uppkommer när vi kategoriserar människor efter 

deras problem, dessutom skulle klienten slippa ha flera olika socialsekreterare (Blom et al., 2009).       

1.5.2 Organisationen 

I Sverige ligger det yttersta ansvaret för att hjälpa människor som befinner sig i utsatta situationer hos 

kommunerna. Vilken hjälp som ska ges och hur hjälpen och organisationen ska utformas har 

kommunerna själva en relativt stor frihet att bestämma. Redan i slutet av 80-talet började många 

kommuner överge den integrerade organisationsmodellen. Kommunerna menade att det var bättre att 

ha en specialiserad individ och familjeomsorg (IFO) där klienterna får träffa socialarbetare med hög 
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kompetens inom varje specifikt område. Tanken var att en specialiserad individ och familjeomsorg 

inte ska påverka helhetssynen, vilken ska kunna hållas vid liv genom samarbete mellan de olika 

enheterna. I dag ser organiseringen av IFO olika ut i våra kommuner. En vanlig organisering är dock 

att ha en problembaserad specialisering, med enheter specialiserade på tillexempel missbruk, ekonomi 

samt barn och ungdom. (Blom et al., 2009).  

1.5.3 Socialsekreteraren 

De flesta socialsekreterare i Sverige har en socionomexamen (SOU, 2011:35). Med undantag från 

vissa arbetsuppgifter som rör arbete med barn och unga (SOSFS, 2014:7), finns det dock ingen lag 

som reglerar något krav på den personal som arbetar inom socialtjänsten. Det som framgår av 

socialtjänstlagen är att personal ska ha lämplig utbildning och erfarenhet, men inget mer specifikt vad 

detta bör innefatta (SOU, 2011:35).  

I socialtjänstlagen 5 kap 9 § står att ”Socialnämnden ska aktivt sörja för att den enskilde 

missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. 

Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att 

planen fullföljs.”  

1.5.4 Krisen 

På många socialkontor är en hög personalomsättning och en stor andel nyanställd personal en vanlig 

situation 2017, vilket lett till ökad arbetsbelastning för de anställda samt minskad kontinuitet 

gentemot klienterna. Att socialtjänsten vilar på en stabil bemanning är en grundläggande förutsättning 

för att kunna upprätthålla kvalité gentemot de som söker stöd (Vision, 2017).  

Fackförbundet Vision (2017) visar i en ny rapport om balans mellan krav och resurs inom 

socialtjänsten att arbetsgivare, trots att de bedriver ett aktivt rekryteringsarbete och är väl medvetna 

om den utmanande personalsituationen inte hinner rekrytera i samma takt som personalen säger upp 

sig eller blir sjukskrivna. Anledningen till det ansträngda personalläge som råder i många kommuner 

anses vara att arbetet är starkt psykiskt påfrestande och dessutom många gånger sker under tidspress. 

Många anställda upplever att det bara hinner med det som anses vara mest akut, vilket resulterar i att 

de tvingas prioritera bort viktigt stöd både till sina klienter och kollegor. När personal blir sjukskriven 

eller säger upp sig läggs dessutom ett stort ansvar på de som är kvar att ”täcka upp” och tillfälligt ta 

över deras klienter. Enligt Vision är det dessutom oroväckande vanligt att socialtjänstens personal 

upplever oklarheter kring verksamhetens uppdrag och ansvar, vilket riskerar följder både som 

dubbelarbete samt att saker inte blir gjorda. Många socialsekreterare utrycker dessutom en oro för 

sina klienter och menar på att de inte har förutsättningar att kunna arbeta rättssäkert (Vision, 2017).  

Vision avslutar sin rapport med att konstatera att ett arbete på socialtjänsten, som handlar om att 

möta människor som har det svårt, alltid kommer vara psykiskt påfrestande. Däremot ska arbetet inte 

behöva präglas av tidspress, otydlighet, sjukskrivning och uppsägningar, vilket indikerar att krav och 

resurser inte går ihop. Detta har både politiker och arbetsgivare länge varit medvetna om utan att vidta 



 

11 

 

tillräckliga åtgärder. Vilket i sin tur skapat misstro, uppgivenhet och till slut personal som slutar 

påtala brister eftersom de gett upp hoppet om att synpunkter ska leda till förändring (Vision, 2017). 

Astvik och Melin har intervjuat socialsekreterare om deras yrkesmässiga överlevnadsstrategier. En 

av respondenterna berättar följande ”Ja, vi har fått lov att sänka våra ambitioner och sänka vår ribba 

för vad good enough är. Annars fixar man det inte. Och de som känner att den här nivån kan jag inte 

acceptera, de har slutat.” (Astvik & Melin, 2013 sid 66). 

1.5.5 Samverkan 

Socialstyrelsen (2017) konstaterar att personer med missbruk- och beroendeproblematik är en utsatt 

grupp där många är i behov av stöd och hjälp för att samordna de stöd och insatser som finns. Den 

vård och det behandlingsutbud som finns är spretig med flera olika aktörer inblandade, många av 

klienterna inom missbruk- och beroendevården är dessutom i behov av insatser från flertalet av dessa 

aktörer. 

En behandlingsplanering bör upprättas med klienten, där tillexempel socialtjänst, psykiatri och 

arbetsförmedling medverkar med syftet att alla ska sträva efter att arbeta mot gemensamma mål. 

Enskilda insatser bör länkas samman i en långsiktig planering, socialsekreteraren kan då ses som 

spindeln i nätet och bör vara den som samordnar insatserna. Enskilda insatser utgör delmål och det är 

först när de länkas samman de formar en väg ut ur missbruk (Melin och Näsholm, 1998). 

I en studie av Billinger (2010), med fokus på socialsekreterares berättelser om att arbeta med 

personer med missbruks- och beroendeproblematik, framkommer tydligt att även socialsekreterarna 

anser samverkan som viktigt. Socialsekreterarna säger själva att de håller i strukturen och koordinerar 

olika insatser. Socialsekreterarna i studien ser det som nödvändigt att de står för en kontinuitet, de har 

en bakgrund till vem klienten är vilket behövs för att kunna stötta, motivera och hitta rätt 

behandlingsinsats. De anser det även vara viktigt att finnas kvar efter avslutade insatser, när klienten 

ska bibehålla sitt förändringsarbete. En av socialsekreterarna i studien uttryckte det så här ”Någon 

måste hålla ihop det här. Det måste finnas någon person som håller ihop, någon som klienten kan 

vända sig till, någon person att bolla tankar och funderingar med” (Billinger, 2010 sid 31). En annan 

berättar om en klientkontakt som pågick under flera år, som innebar att hon koordinerade flertalet 

olika insatser. Socialsekreteraren menar att hon hela tiden stod för en kontinuitet, vilket var uppskattat 

av klienten som i avslutningssamtalet ska ha sagt följande ” Utan dig hade jag inte varit den jag är i 

dag. Du har hjälpt mig till de rätta kontakterna” (Billinger, 2010 sid 31)   

Socialstyrelsen (2017) menar att samordningen av dessa insatser, för att få en fungerande 

vårdkedja är en stor utmaning som kan komma att kräva nya arbetssätt för att fungera. Börjeson 

(2010) menar dock att en samverkan till och med kan vara omöjlig att få till i praktiken, särskilt vid 

de tillfällen då det är som nödvändigast. Anledningen menar Börjeson beror på att de insatser som 

behöver samverkas ofta ligger i ett professionellt ingenmansland där en gemensam kunskap ofta 

saknas.  
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1.5.6 Riskbruk och missbruk 

Enligt Socialstyrelsens lägesrapport 2017 har andelen personer som beräknas vara riskkonsumenter av 

alkohol minskat de senaste åren, samtidigt vårdas fler personer än tidigare inom hälso- och sjukvården 

på grund av missbruk. Den största ökningen har skett bland gruppen unga med drogmissbruk och hos 

äldre personer med ett skadligt bruk av alkohol. Vidare har andelen klienter med tungt missbruk och 

psykisk ohälsa ökat hos socialtjänsten. Fler än tidigare vårdas nu med tvång medan färre får frivilliga 

insatser. I lägesrapporten framkommer att socialtjänstens klienter har ett alltmer komplext vårdbehov 

och fler personer beskrivs ha både en beroendeproblematik samt svåra psykiatriska problem 

(Socialstyrelsen, 2017). 

1.6 Tidigare forskning 

Under den här rubriken presenteras ett urval av tidigare forskning som anses relevant för att förstå och 

ge ett bredare perspektiv på ämnet. Trots att den här studien syftar till att belysa konsekvenser av en 

hög personalomsättning inom socialtjänsten kan det vara både viktigt och nödvändigt att lyfta fram 

och titta på en bredare bild. Den tidigare forskning som valts ut och presenteras visar på vad som 

framkommit vara gynnsamt samt mindre gynnsamt för personer i deras kontakt med socialtjänsten 

samt för att bryta ett beroende. Materialet som presenterar är en blandning av forskares och 

yrkesverksammas kunskap och åsikter om ämnet samt brukares egna erfarenheter och åsikter.  

1.6.1 Olika typer av stöd  

Levälahti (2007) genomförde en studie vars syfte var att utreda det sociala nätverkets roll under 

återhämtningsprocessen från alkoholberoende. Levälahti delar upp det sociala nätverket i tre grupper 

där den första beskrivs som det informella nätverket vilken består av familj och vänner, den andra är 

kontextbundet stöd och innehåller exempelvis personer från arbetslivet, självhjälpsgrupper eller en 

församling. Den sista gruppen består av det formella nätverket där personal från socialtjänsten ingår 

men även läkare, polis och terapeuter tillhör det formella nätverket. Levälahti menar att de olika 

grupperna behövs i olika delar av återhämtningsprocessen men även att det stödet som ges kan delas 

upp under olika rubriker. Det sociala stödet kan ses som: emotionellt, instrumentellt, informativt och 

existentiellt stöd. I vidare beskrivning av det sociala stödet kommer framförallt stödet från det 

formella nätverket lyftas fram.  

Ungefär hälften av Levälahtis (2007) respondenter menade att det formella nätverket kunde 

förmedla emotionellt stöd, ett gott bemötande lyftes här upp som viktigt. Respondenterna upplevde 

den allmänna social- och hälsovården som okunnig och ovillig att prata om beroendefrågor medan de 

specialiserade beroendevården var de som kunde ge adekvat emotionellt stöd. Desto längre tid av 

nykterhet desto glesare blev kontaktakten med det formella nätverket, dock stod kontakten fortfarande 

för en källa till trygghet som garanterade att det alltid fanns någon att vända sig till om det behövdes. 

Vikten av att en och samma person var delaktig under hela återhämtningsprocessen betonas särskilt 

av en person i Levälahtis studie.  
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För att vara mottaglig och kunna ta emot något av de andra stöden menar Levälahti (2007) att det 

måste finnas ett instrumentellt stöd. Med instrumentellt stöd menas stöd i form av mat, kläder, boende 

och vård. Det formella nätverket har här ofta en betydande roll i krissituationer. Desto mindre 

instrumentellt stöd som ges från det informella nätverket desto viktigare blir det formella nätverkets 

roll. 

Det mest uppskattade informativa stödet från det formella nätverket är information och råd i 

konkreta situationer, samtidigt uppfattades utebliven information och råd som inte kändes aktuella 

som något negativt. Flera av respondenterna berättar även om olika former av existentiellt stöd för att 

uppnå och bibehålla nykterhet, dock nämns inte det formella nätverket i dessa berättelser. 

Sammanfattningsvis menar Levälahtis (2007) att den mest centrala stödformen är det emotionella 

stödet med betydelsefulla mänskliga relationer och ett gott bemötande, men även annat stöd kan ses 

som direkt avgörande. Hennes studie visar även på att nätverk och stöd endast kan ses som resurser i 

en förändringsprocess om personen kan tillgodogöra sig dem. Den som inte upplever sig förstådd eller 

som blivit bemött på ett kränkande sätt har svårt att ta till sig hjälp. Individens tolkning av situationen 

är central och nätverkets timing av insatsen och känsla för individens behov kan vara avgörande för 

upplevelsen av att ha fått stöd eller hjälp. Vidare betonas vikten av en helhetssyn där berörda 

individen får utgöra en central roll. Levälahti refererar till Skårners (2001), som i sin studie om 

narkotikamissbrukare och deras sociala nätverk såg ett genomgående mönster av betydelsen av att ha 

en förtrolig relation som kan ge uppmuntran, förståelse och sympati. Detta ska vara det stöd som 

värderas högst men också det stöd som sörjs mest när det inte fungerar eller helt uteblir (Levälahti, 

2007). 

1.6.2 Ojämlika relationer  

Angelin (2009) har skrivit en avhandling om unga vuxna med långvarig arbetslöshet och 

bidragsberoende vilka därmed har haft en långvarig relation till socialtjänsten. Hon beskriver hur 

många av respondenterna i studien har upplevt situationer och bemötanden som varit kränkande och 

som påverkat dem negativt. Angelin påpekar även att den enskilde socialsekreterarens 

handlingsutrymme att fatta beslut i sina ärenden är kraftigt begränsat vilket har en betydande 

påverkan på handläggningen.    

Angelin (2009) beskriver maktrelationer på socialkontor, hon menar att den mest primitiva typen 

av maktrelationer visar sig när den ena har makt över den andre och avsiktligt utövar den. Många av 

respondenterna i hennes studie upplevde sin relation med socialtjänsten på detta sätt. Skau (2007) 

beskriver en process där klienten ”blir till”, en process där personen går från att vara ett subjekt till att 

bli ett objekt. Klienten går från att vara den som fattat sina egna beslut till att bli föremål för andra 

människors beslut, även Skau menar att det är en relation som i många avseenden inte kan anses vara 

jämlik. 
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Enligt Angelin (2009) har socialsekreterare inte bara en utan flera olika maktpositioner samtidig, dels 

har de tilldelats en samhällsmakt vilket berättigar vissa kontrolltekniker. De har även en 

kunskapsmakt bland annat genom det akademiska språk som många gånger används på 

socialtjänstens. Samt en beskrivandemakt som bygger på socialsekreterarens tolkning av det som 

hänt, som sedan förevigas genom journalföring.  

1.6.3 Bemötande 

Det har blivit mer och mer vanligt att använda klientens upplevelse av vård eller stödinsatser som 

måttstock på vårdens kvalitet. En viktig faktor för att nå ett gott resultat är att klienten upplever 

bemötandet som respektfullt, kompetent och empatiskt. Så långt som det är möjligt bör klienten vara 

med och påverka och samråda om upplägg och innehåll i vård och planering. Vad som är ett gott 

bemötande kan i vissa fall vara svårt att definiera då bemötande är något subjektivt som kan uppfattas 

olika från person till person (SOU, 2011:35). Ett bemötande är dock sällan en envägskommunikation 

och bör därmed inte ses på med inställningen hur en person bemöter en annan. Ett bemötande bör 

istället ses som ett samspel mellan de personer som bemöter varandra i ett sammanhang (Blennberger, 

2013).  

Det bör dock finnas vissa generella principer som anses vägledande och önskvärda att följa inom 

socialtjänsten (SOU, 2011:35). I möten med klienter ligger ett ansvar för bemötandet på den 

professionella aktören, denne behöver kunna vara flexibel i sitt bemötande samt ha en förmåga att 

skapa en relation som kan vara över tid (Blennberger, 2013).  

I en utredning som gjordes för den nationella psykiatrisamordningen framhålls bland annat vikten 

av att klienten känner sig betraktad som en unik individ och inte som ett sjukdomsfall med vissa 

typiska symtom, vidare lyfts även här vikten av att ha möjlighet att delta i planeringen och 

genomförandet av vård och behandlingsalternativ (Socialstyrelsen, 2006). Att bli bekräftad och att 

känna sig sedd som en unik person är även något som Farbring (2014) tar upp i sin handbok för 

motiverande samtal, han menar att känna sig ”sedd” är mer än att få beröm för en handling. Det 

räcker därmed inte att få höra att ”det var ett klokt val” personen behöver bli bekräftad för något som 

den är, tillexempel ”du är en klok person”. 

Ett bra bemötande bör ses som något som är tränings och utvecklingsbart, en färdighet som 

olika personer har kommit olika långt med att utveckla och även har olika fallenhet för, men som 

alla har möjlighet till träna på och förbättra (SOU, 2011:35).   

 Samtidigt anses parallellprocesser utgöra en viktig del inom arbeten som innebär möten med 

människor, vilket sätter den psykosociala arbetsmiljön i fokus. Med parallellprocesser avses i det 

här fallet att den anställde kommer tendera bemöta sin klient på liknande sätt denne själv blir 

bemött av den organisation hen arbetar för. För att kunna bemöta sin klient med förståelse och 

respekt behöver således den anställde själv känna stöd och respekt på sin arbetsplats (Melin & 

Näsholm, 1998)  
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1.6.4 Behandlingsallians   

Enligt Gerdner (2005) har relationen mellan professionell och brukare en betydande effekt på 

resultatet av till exempel en behandling. Detsamma menar även Billinger (2009) som skriver att 

behandlingsalliansens betydelse för utfallet av en behandling står för 30 procent medan den enskilda 

metoden endast står för 15 procent, vidare ska klintens egna förväntningar på förändring ha 15 

procent betydelse och slutligen står klientens livssituation för resterande 40 procent. I Billingers 

studie (2010) om socialarbetarrollen lyfter även de socialsekreterare som arbetar med 

beroendeproblematik vikten av att skapa en allians. Relation och respekt för klienten menade alla 

socialsekreterare är något grundläggande för att arbetet ska fungera, även om val av insats inte är 

optimal menar de att en god relation till klienten kan väga upp en mindre lyckad insats.   

För att skapa en behandlingsallians är det avgörande att lyckas bygga upp förtroende och tillit, 

viktiga komponenter för att nå dit är att visa på förutsägbarhet, pålitlighet och lugn (Melin & 

Näsholm, 1998). Vidare är det viktigt att hitta ritualer som förenar klienten och den professionelle, 

empati samt en god pedagogisk förmåga att förklara orsaker och insatser (Gerdner, 2005). Enligt 

socialsekretarena i Billingers studie (2010) är grunden för att bygga en god allians att 

socialsekreteraren är lyhörd, har humor och kan förmedla hopp, viktigt är även att de tycker om sitt 

arbete.  

I Angelins studie (2009) lyfter hon den uttalade önskan från respondenterna om att 

socialsekreteraren ska vara snällare, mer stödjande och framför allt inte vara dömande. Många av 

respondenternas uppfattning om socialtjänsten var i huvudsak negativ, trots detta fanns hos många en 

önskan om en god relation med fokus på att få hjälp och stöd att ta sig ur en problematisk 

livssituation. Engagemang, empati och socialsekreterarens attityd visade sig i Angelins studie vara av 

stor vikt och hon menar att detta ofta minskar de negativa känslor och skam som många har i 

kontakten med socialtjänsten.  

Topor och Borg skriver i Relationer som hjälper (2011) att ett grundvillkor för att kunna skapa och 

utveckla en relation är möjligheten att kunna ge det den tid som behövs. De menar att själva 

etablerandet av varaktiga relationer kan betraktas vara behandlande och att kontinuitet kommit att bli 

ett honnörsord inom socialtjänsten. Socialsekreterarna i Billingers studie (2010) menar att det krävs 

en god relation för att kunna nå klienten. Det är först när det finns en allians som de känner att de kan 

nå klienten och ställa rätt frågor utan att kränka, vilket de även menar skapar förutsättning för klienten 

att kunna påbörja ett förändringsarbete.  

Personer med erfarenhet av att vara brukare menar dock att det är ett problem att det sällan går att 

hålla kontakten med professionella som de anser har hjälpt dem. Viktiga relationer försvinner i 

övergångar inom behandlingskedjan, genom omorganisering eller på grund av att personal slutar. Hög 

personalomsättning och tät omorganisering är ett symtom på problem i organisationen vilket medför 

att viktiga relationer inte kan bibehållas utan ofta bryts helt i onödan (Topor och Borg, 2011).  
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1.7 Teoretisk referensram 

Nedan presenteras två olika teorier som tillsammans med tidigare forskning senare kommer användas 

för att hjälpa till att förstå, analysera och förklara studiens insamlade empiri. Dessa teorier har valts 

utifrån att de kan hjälpa till att förstå vilken påverkan en hög personalomsättning kan ha på klienterna, 

men de kan även hjälpa oss förstå klienten ur ett större perspektiv. En ny socialsekreterare behöver 

inte bara handla inte ett nytt ansikte att relatera till, det kan likväl spegla tidigare brustna relationer 

och påminna om andra avvisanden i livet. Dessa teorier hjälper oss att förstå och förklara känslan av 

att bli bekräftad och känna sig motiverad samt hur fort den känslan kan växla till det motsatta.  

1.7.1 Honneths teori om erkännande 

Honneths teori om erkännande tar avstamp i hans egna uppväxt med upplevelser av klasskillnader, 

ifrågasättande av val hans föräldrar gjort samt i utanförskap. Erfarenheter som enligt Honneth visar på 

att gemenskap och samhörighet inte är något som ska tas förgivet (Honneth, 2003).  

Teorin går ut på att det hos alla människor finns ett djupt liggande behov av att bli bekräftad för 

det vi gör men även för vem vi är, den som inte blir sedd och inte känner sig erkänd menar Honneth 

har svårt att utvecklas som människa vilket gör det svårt att skapa en hel identitet (Honneth, 2003). 

Honneth delar upp erkännandet i tre delar som alla måste finnas med för att en person ska kunna 

känna sig erkänd och kunna ha en positiv relation till sig själv. Den första delen av erkännande 

sammanfattas under begreppet kärlek, vilket hänför till alla nära mänskliga relationer som vänskap, 

kärleksrelationer eller nära släktförhållanden. Genom att känna sig omtyckt av andra utvecklas ett 

grundläggande självförtroende vilket öppnar upp för att kunna ha en positiv självrelation. Här är det 

viktigt att en balans finns mellan självständighet och emotionell bindning för att kunna nå ett 

erkännande (Honneth, 2003). 

Den andra delen handlar om att bli rättsligt erkänd, att känna sig rättvist behandlad av samhällets 

lagar, regler och normer men även att människor på individnivå erkänner varandra som självständiga 

och kapabla individer som kan fatta välgrundade och kloka beslut. Att känna sig rättsligt erkänd 

menar Honneth ger förutsättning för en person att kunna känna självaktning. Den som däremot inte 

känner sig rättsligt erkänd fråntas känslan av att vara en fullvärdig och lika berättigad person som 

andra (Honneth, 2003).  

Tredje och sista delen för att uppnå ett fullskaligt erkännande är solidaritet vilket vi känner genom 

social uppskattning, den som känner sig socialt uppskattad kan även känna självuppskattning. Social 

uppskattning handlar om det vi inte delar med andra, den som känner sig socialt uppskattad gör det på 

grund av sina individuella egenskaper och prestationer. Socialt uppskattad blir en person genom 

uppmuntran, det räcker inte att känna sig neutralt accepterande. Det är viktigt att ha vetskap om att 

besitta en förmåga att kunna prestera, samt inneha förmågor som av andra samhällsmedborgare anses 

värdefulla. Människor vill bli uppskattade för den vi är- för att vi är och kan något bra. Motsatsen här 
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blir att vi inte uppskattas för den vi faktiskt är- vilket betyder att vi inte besitter de förmågor som av 

andra anses värdefulla (Honneth, 2003). 

                    Kärlek (1)                            Rättighet (2)                      Solidaritet (3) 

                      

               Självförtroende  Självaktning                   Självuppskattning 

                                                          Personlig identitet 

                                                 Individuellt självförverkligande            (Inspirerad av Heidegren, 2002)  

 

Alla dessa tre delar behövs för att en person ska kunna känna sig erkänd och därmed nå ett 

individuellt självförverkligande. En person som förvägras ett erkännande i någon av delarna kan inte 

heller utveckla, alternativt bryter ner, sin personliga identitet menar Honneth som även menar att detta 

uppfattas som en kränkning mot människans djupt liggande förväntningar om att bli erkänd. Social 

missaktning och kränkningar menar Honneth kan ses som en psykisk motsvarighet till fysisk sjukdom 

vars symtom kan visa sig genom negativa känsloyttringar så som skam, skuld och vrede. För att 

tillfriskna behöver personen komma till insikt med att den egna personliga identiteten är beroende av 

ett erkännande från andra människor. Först när en person förstår att kränkningar inte är något de ska 

stå ut med och att de blivit förvägrade ett erkännande från andra, är ett tillfrisknande möjligt. Denna 

insikt kan, men behöver inte, motivera till kamp för att uppnå ett erkännande. I de fall de inte leder till 

kamp, stängs känslan av missaktning och oförrätt inne alternativt kommer fram i personliga korståg, 

vilket sällan förefaller vara gynnade för att nå ett erkännande och därmed uppnå individuellt 

självförverkligande (Honneth, 2003). 

1.7.2 Stage of change 

Modellen Stage of change eller förändringshjulet, som den ibland kallas på svenska, är ett sätt att 

beskriva den process människor går igenom innan och under en större förändring. Modellen är 

utvecklad på 80-talet av alkoholforskarna James Prochaska och Carlo Di Clemente, som beskriver hur 

tanke och handling går igenom olika faser för att nå förändring. I de olika faserna uppskattas och 

behövs olika typer av stöd från omgivningen. Det vill säga att den som ska verka stödjande behöver 

förstå var i processen personen befinner sig och anpassa sitt sätt att stödja efter hur beredd personen är 

på förändring (Prochaska & Di Clemente, 1982).  

Första fasen är inte beredd (Precontemplation): Vilket innebär att nackdelarna överväger fördelarna 

med en förändring. Att inte vara motiverad till en förändring kan bero på låg tillit till att förändringen 

ska lyckats eller okunskap om hur förändringen skulle kunna gå till. Stöd behövs främst för att locka 

fram tankar på förändring. 

Nästa steg är ambivalent (Contemplation): Här pendlar fördelarna med en förändring och kan ibland 

överväga nackdelarna, en förändring börjar kännas lockande om dock svår att genomföra. Stöd 

behövs för att våga tro att en förändring är möjlig. 
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Beredd (Preperation): I den här fasen överväger fördelarna med en förändring nackdelarna, dock 

råder oftast fortfarande en viss ambivalens. Vanligt är att prövande utforska olika strategier, det är nu 

viktigt att känna att stöd finns i ens omgivning för att orka stå fast vid sitt beslut och på riktigt påbörja 

en förändring.  

Handling (Action): Här har förändringsstrategi valts och förändringen genomförs. Ofta behövs stöd 

för att orka vidare då en saknad av det gamla beteendet inte sällan dyker upp. Här är det även viktigt 

att det finns stöd och hjälp för att hitta nya strategier för att inte återfalla till de gamla.  

Vidmakthållande (Maintenance): Nu har förändringen genomförts och behöver vidmakthållas för att 

kunna bli en vana och rutin. Stöd är fortfarande viktigt i denna fas, främst för att känna bekräftelse på 

att vara på rätt väg (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

Till en början tänkte sig Prochaska och Di Clemente modellen som en cirkel (fig.1), efterhand har 

de utvecklat modellen och menar att en spiral (fig.2) ger en mer rättvis bild av hur processen ser ut 

(Prochaska, Di Clementes, Norcross, 1992).                                               

                          Ambivalent 

 

                         Inte beredd     Beredd 

                                   

                                              Ambivalent Inte beredd 

                           

Vidmakthållande     Återfall                                Återfall  

                                         Handling 

             Handling           Beredd      

Fig.1 Fig.2 

(Egen tolkning) Vidmakthållande (Egen tolkning) 

 

 

I praktiken går personer sällan från fas till fas runt en cirkel. Det är vanligt att röra sig fram och 

tillbaka mellan faserna, tillexempel vara bered för att sedan backa och känna sig ambivalent under en 

tid för att åter känna sig bered på att genomföra en förändring. Hur länge personen stannar i varje fas 

är individuellt, och varierar från gång till gång i olika faserna. Återfall är en vanlig del i en 

förändringsprocess menar Prochaska et al (1992), efter ett återfall fortsätter förändringsprocessen, 

dock med den nya kunskap och erfarenhet som erhållits under återfallet.  

Hur väl en behandlingsinsats får en lyckad utgång beror på var i en förändringsprocess personen 

befinner sig innan behandlingen startar. Modellen kan vara till hjälp att förstå var i processen en 

person befinner sig, vilket underlättar för hjälparen att kunna möta personen på rätt sätt och där med 

kunna vara det stöd och hjälp som behövs för att hjälpa personen vidare i förändringsprocessen 

(Prochaska et al, 1992). 
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2 Metod och material 

Detta kapitel är menat för att förklara hur arbetet med denna studie gått till. Vilka förhållningsätt och 

vilka metoder som använts samt vilken betydelse det har haft både under arbetets gång som för 

studiens slutsatser och resultat. Vidare diskuteras vilka etiska överväganden som gjorts samt vilken 

påverkan en förförståelse kan ha på studiens genomförande och resultat.    

2.1 Metodologiska ställningstaganden 

Studien har en kvalitativ, abduktiv ansats med ett fenomenografiskt förhållningssätt. Nedan förklaras 

dessa begrepp samt vilken betydelse de har för studien. 

2.1.1 Fenomenografi 

Ett fenomenografiskt förhållningsätt innebär ett emperinära vetenskapligt förhållningssätt med fokus 

riktat på att studera uppfattningar. Syftet med en fenomenografisk analys är att visa hur människor 

uppfattar fenomen i sin omvärld, begreppet uppfattning är i fenomenografin därmed mycket centralt. 

Människan utgår från hur de har uppfattat något när de sedan ska handla och resonera kring ett 

fenomen (Patel & Davidson, 2011).  

Då jag framförallt är intresserad av att studera och ta del av personers upplevelser och 

uppfattningar kring ämnet har ett fenomenografiskt förhållningsätt antagits för studien. 

Rent metodiskt arbetar den fenomenografiska forskaren med öppna, kvalitativa intervjuer där de 

vill att respondenten så beskrivande som möjligt ska berätta med egna ord om sin uppfattning av det 

aktuella ämnet. En fenomenografisk analys sker i fyra steg efter att intervjuer och transkribering skett. 

1) läsa texten och etablera ett helhetsintryck 2) uppmärksamma likheter och skillnader 3) kategorisera 

utsagor från intervjuerna 4) hitta och studera de underliggande strukturerna (Patel & Davidson, 2011). 

Detta arbetssätt har följts i studien, vilket beskrivs utförligare under rubriken tillvägagångssätt. 

Då människors uppfattning om något är föränderligt är inte syftet med en fenomenografisk studie 

att finna teorier med slutgiltig lagbundenhet (Patel & Davidson, 2011). Detta är således inte heller 

syftet med den här studien, det resultat som presenteras är respondenternas uppfattning om fenomenet 

”att byta socialsekreterare” så som deras uppfattning var under tiden för intervjun. 

2.1.2 Abduktion  

Ett abduktivt förhållningsätt innebär att forskaren inte går in i arbetet med några förbestämda 

hypoteser att verifiera eller falsifiera. Den abduktiva forskningsprocessen innebär att forskaren med 

grund i sin insamlade empiri hittar och drar generaliserbara slutsatser, detta görs parallellt med att 

forskaren tar hänsyn till och beaktar befintlig teori. Empirin analyseras och tolkas utifrån användbara 

teoretiska grundantaganden, den abduktiva forskningsprocessen kännetecknas av en växelvis 

användning mellan teori och empiri som därmed hela tiden påverkar varandra (Larsson, 2005b). 

I denna studie samlas empirin in med hjälp av semistrukturerade kvalitativa intervjuer, insamlat 

material tolkas och analyseras med hjälp av för studien valda teorier samt med tidigare forskning. 
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2.1.3 Kvalitativa intervjuer 

Studiens data samlas in med semistrukturerade intervjuer, vilket ger en möjlighet till flexibilitet under 

intervjutillfällena. De semistrukturerade intervjuerna utgår från en i förväg skriven intervjuguide med 

öppna och allmänt formulerade frågor, beroende på de svar som framkommer formuleras för studiens 

syfte relevanta följdfrågor. 

Kvalitativ forskning ger forskaren möjlighet att söka en djupare förståelse för hur individer tolkar 

och upplever sin sociala verklighet (Bryman, 2011). Detta genom att datainsamlingen inom den 

kvalitativa forskningen fokuserar på så kallad mjuk data som intervjuer och tolkande analyser 

(Davidson & Patel, 2011). Genom semistrukturerade intervjuer ges respondenterna möjlighet att 

beroende på sina svar till viss del styra riktningen för intervjun, vilket ger ökad möjlighet för att 

respondentens faktiska intressen kommer fram. Metoden ger även intervjuaren möjlighet att ställa 

relevanta följdfrågor (Bryman, 2011). 

2.2 Litteratursökning 

För att finna relevant litteratur och tidigare forskning gjordes sökningar i Ersta Sköndal Bräcke 

Högskolas biblioteks databaser. Framförallt användes databaserna Discovery och Google scholar, 

vilka är relativt breda sökmotorer som ger en bred överblick av ämnet, samt Socindex som ger ett mer 

avsmalnade sökresultat. Sökord som använts är: tillit, motivation, socialsekreterare, socialtjänst, 

beroende, återhämtning, personalomsättning samt behandlingsallians. Orden använts själva och 

sammansatta i olika kombinationer, sökningarna görs både på engelska och svenska. Vidare görs även 

sökningar på namn av författare och forskare som intressant material från sökresultaten refererat till. 

Förutom högskolebiblioteket samt databaser på Ersta Sköndal Bräcke Högskola görs sökningar på 

Stockholmsbiblioteks hemsida för att finna relevant litteratur.  

2.3 Urval   

Urvalet av respondenter till studien är målstyrt, ett målstyrt urval är enligt Bryman (2011) ett sätt för 

forskaren att hitta personer som är relevanta för den aktuella forskningsfrågan. Detta innebär att det 

inte är en slump vilka som deltar i studien, utan att respondenterna har specifik kunskap om det 

studerade området. Urvalstekniken är enligt Bryman den som oftast rekommenderas vid kvalitativa 

intervjuer. 

I den här studien är den specifika kunskapen som eftersökts: erfarenhet av kontakt med 

vuxenenheten på socialtjänsten samt en erfarenhet av att byta socialsekreterare. Erfarenheten av att 

byta socialsekreterare behöver inte nödvändigtvis vara kopplad till vuxenenheten, det visade sig dock 

under intervjuerna att samtliga respondenter även har den erfarenheten.  

Initialt planeras fem till åtta intervjuer genomföras. Respondenter söks genom att ta kontakt med 

stöd och behandlingshem som bedriver verksamhet med frivilliga insatser för personer med 

beroendeproblematik samt genom att kontakta brukarorganisationer. Inledningsvis skickas ett mail till 

verksamheter som anses kunna vara aktuella. Mailet innehåller en kort presentation av studien samt 
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en fråga om det kan anses lämpligt att tillfråga personer i verksamheten att medverka. I de fall 

verksamhetsansvarig anser det var lämpligt mailas ett missivbrev till denne som sedan står för vidare 

kontakt med tilltänkta respondenter. Då det visar sig vara svårt att få respondenter till studien görs 

senare en förfrågan till en verksamhet via direktkontakt, med en förhoppning om att intresset att 

medverka ska bli större om de får ett ansikte på vem som ansvarar för studien. Sammanlagt visar fem 

personer intresse för att delta, vilket var det lägsta antalet deltagare som i planeringen av studien 

ansågs godtagbart, varav inga fler respondenter söks.  

Samtliga respondenter är vid tillfället för intervjuerna boende inom Stockholms län, dock kommer 

alla från olika städer eller stadsdelar vilket gör att det är berättelser med upplevelser av kontakt med 

fem olika socialförvaltningar som presenteras i resultatet. Fördelningen mellan män och kvinnor är 

två respektive tre och åldersspannet mellan den yngsta och äldsta är ungefär 40 år. Samtliga 

respondenter har vid tiden för intervjuerna två till tre handläggare på socialtjänsten. Utöver kontakt 

med vuxenenheten har alla även kontakt med ekonomiskt bistånd, två respondenter har även kontakt 

med enheten för barn och ungdom. Längden på dessa kontakter varierar mellan att precis fått 

information om att ett byte ska ske till som längst tre år. 

2.4 Datainsamling 

Samtliga intervjuer sker på de den plats där respondenten vid tiden för intervjun bor, tid och plats 

föreslås av mig. Dock efter att ha inlett med en fråga om när och var det passar bäst för respondenten 

att ses. I ett fall sker direkt kommunikation med respondenten i övriga fall har kommunikationen gått 

via den kontakt som mailades i ett inledande skede. Inledningsvis informeras respondenterna om 

studiens syfte, vem jag som ansvarar för studien är samt om individskyddskravet, slutligen frågas om 

respondenterna har några frågor om studien eller om mig som intervjuar.  

Samtliga intervjuer spelas in för att sedan transkriberas. Vid ett tillfälle är en respondent tveksam 

till att medverka vid en inspelning. Respondenten informeras då om att syftet med inspelningen 

endast är att säkerställa att all information ska kunna återges så korrekt det är möjligt. Respondenten 

informeras även om att ett deltagande givetvis är frivilligt samt att det är viktigt att inte ställa upp på 

något som inte känns bra. Respondenten säger sig då vilja delta trots att intervjun spelas in. Eftersom 

en annan intervju är inbokad på samma ställe ombes respondenten avvakta och fundera över om ett 

deltagande verkligen känns bra under tiden som den andra intervjun genomförs. En timme senare 

säger sig respondenten fortfarande säker på att vilja delta, trots att inspelning kommer ske, vilket leder 

till att intervjun genomförs.  

Intervjuerna tog mellan 25 och 45 minuter att genomföra, samtliga intervjuer genererade för 

studien värdefull information. För att försöka säkerställa att jag uppfattar svaren korrekt sammanfattas 

och återges svaren vid flera tillfällen för respondenterna under intervjuerna, detta ger även 

respondenterna möjlighet att korrigera, förtydliga eller utveckla sina svar ytterligare.   
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2.5 Tolkning av data 

För att ha intervjuerna färskt i minnet under transkriberingen görs dessa samma dag eller dagen efter 

genomförd intervju. Fördelarna till att spela in och transkribera intervjuer är många, det ger till 

exempel forskaren möjlighet till upprepade genomgångar av intervjupersonens svar vilket underlättar 

för en noggrann och nyanserad analys av det insamlade materialet. Vilket ger forskaren en ökad 

möjlighet att analysera både vad och hur respondenten svarar (Bryman, 2011). Bryman menar att det 

är vanligt att vissa delar av intervjun berör ämnen som inte är relevanta för forskningsfrågan och att 

dessa delar kan uteslutas när texten transkriberas.   

 Transkriberingen görs till största delen ordagrant, på de ställen författaren upplever det relevant 

beskrivs även känsloyttringar som skratt, suckar och ironi. Redan under transkriberingen 

anonymiseras respondenterna och ges nummer i stället för namn, orter och platser namnges endast 

med en bokstav. Vid några tillfällen under intervjuerna behandlas ämnen som uppenbart inte har 

relevans för syfte och frågeställning, dessa delar skrivs inte ut ordagrant utan har istället 

sammanfattats i transkriberingen. Vid de tillfällen detta sker markeras det tydligt i den transkriberade 

texten att det är författarens sammanfattning som skrivs ut och att detta är på grund av att 

informationen inte anses beröra ämnet.  

Att analysera det kvalitativa materialet är en utmaning menar Larsson (2005a) eftersom 

forskarvärlden inte har enats kring några enkla och tydliga analysmetoder att hålla sig till. En 

vägledande grundprincip är dock att forskaren behöver hitta några övergripande teman i materialet 

som kan kopplas till syfte och frågeställning. Forskaren behöver hitta ett fungerande sätt att dela in 

den ofta omfattande datamängden och kategorisera den så att materialet blir hanterbart och mönster 

kan urskiljas. När mönster och teman hittats beskrivs dessa utförligt för att sedan sammanfattas så att 

den centrala resultatbilden urskiljs och lyfts fram (Larsson, 2005a).  

För att analysera materialet i den här studien, skrivs de transkriberade intervjuerna ut och läses 

igenom flertalet gånger, en del material lyssnas även om. Efter flertalet genomläsningar markeras allt 

som anses vara viktigt för studien syfte för att sedan åter läsas igenom ytterligare en gång, denna gång 

för att urskilja relevanta teman. När detta är gjort skapas ett nytt dokument där rubriker skrivs för de 

olika teman som upptäckts. Därefter läses varje intervju återigen igenom, den här gången på datorn, 

för att först markera och sedan kopiera över relevant material för att samla det under rätt 

temakategori. I majoriteten av fallen finns samtliga respondenter representerade under varje rubrik. 

Därefter läses allt material i det nya dokumentet igenom för att kunna justeras, vissa rubriker delas 

upp och blir flera rubriker medan andra efterhand slås ihop till en. Detta lästes sedan igenom flera 

gånger för att slutligen kunna sammanställas under fem olika rubriker som utförligt presenteras i 

resultatdelen.    
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2.6 Studiens avgränsningar 

En hög personalomsättning är ett faktum på flera av socialtjänstens enheter, på grund av studiens 

begränsade omfattning görs en avgränsning att endas fokusera på hur den påverkar en enda 

klientgrupp. Vilket kom att bli personer som har kontakt med socialtjänstens vuxenenhet på grund av 

egen beroendeproblematik. 

Av praktiska skäl kontaktas endast ställen inom Stockholms län för att eftersöka respondenter. 

Detta görs dock med vetskap om att vissa av ställena har hela Sverige som upptagningsområde, så 

förhoppning finns att få respondenter från olika orter. Ingen avgränsning har gjorts angående kön, 

ålder eller hemvist, respondenternas breda åldersspridning samt jämna könsfördelning är, liksom 

spridningen av hemort, endast en slump. Att låta slumpen avgöra detta ansågs möjligt då studien inte 

aktivt har lagt något medvetet fokus varken på genus, ålder eller geografi. 

På grund av studiens begränsade omfattning görs ingen omfattande uppdelning mellan de olika 

enheter som respondenterna har kontakt med. 

2.7 Studiens tillförlitlighet 

En hög reliabilitet innebär att studien är möjlig att upprepa det vill säga att studien är tillförlitlig. 

Detta anses ofta vara en svårighet med kvalitativa studier eftersom sociala miljöer är svåra att pausa 

(Bryman, 2011). Genom att i det här kapitlet noggrant redovisa studiens tillvägagångssätt bör studiens 

tillförlitlighet höjas. Syftet med att redovisa tillvägagångsättet är för att underlätta för läsaren att 

avgöra om studien kan anses vara tillförlitlig samt för att möjliggöra för den som önskar att 

genomföra studien på nytt.  

Validitet handlar om en studies giltighet, det vill säga om forskaren undersöker det som hen säger 

sig undersöka. Detta avgörs av forskarens förmåga att förstå och tolka respondenternas svar korrekt 

samt dess förmåga att ge informationsrika beskrivningar, vilket i sin tur hänger samman med att 

kunna formulera och ställa rätt frågor. Forskarens förmåga att ha ett öppet förhållningsätt och ett 

aktivt lyssnande i intervjusituationen är även av vikt (Bryman, 2011). Hög validitet har givetvis 

eftersträvats i studien och mycket tid har lagts på att utforma för studien relevanta frågor. Vidare 

sammanfattas och återges respondenternas svar under intervjuerna för att säkerställa att svaren 

uppfattats korrekt.   

Att en studie är generaliserbar innebär att studiens resultat går att applicera på andra grupper och 

situationer som inte varit med i studien (Bryman, 2011). I denna studie skulle detta betyda att studiens 

resultat skulle svara för vad samtliga personer som har kontakt med vuxenenheten har för erfarenhet 

av personalomsättningen på socialtjänsten. Detta är naturligtvis inte fallet, vilket diskuteras vidare i 

avsnittet studiens begränsningar.   

2.8 Etiska överväganden 

Inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning finns forskningsetiska principer att förhålla sig 

till. Dessa principer utgår från lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Ett 
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samlingsnamn för detta skydd är individskyddskravet, vilket delats upp i fyra etiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2011). Vad detta innebär samt hur de uppfylls i denna studie presenteras nedan.  

2.8.1 Informationskrav:  

Respondenter och andra som berörs av forskningen ska informeras om forskningens syfte samt om 

deras egen roll i projektet. De som berörs ska få information om att deras deltagande i studien är 

frivilligt samt att de kan avbryta sin medverkan i studien om så önskas (Vetenskapsrådet, 2011).  

Informationskravet uppfylls i denna studie genom att i missivbrevet informera de tilltänkta 

respondenterna om syftet med studien samt om deras rätt att både avböja samt avbryta sin medverkan. 

De tilltänkta respondenterna får i missivbrevet även kontaktuppgifter till mig som genomför studien 

samt till min handledare, och har således möjlighet att kontakta ansvariga för studien för att ställa 

frågor när de tar ställning till att deltaga. För att säkerställa att respondenterna tagit del av studiens 

syfte men även för att ge ytterligare tillfälle för frågor delges respondenterna denna information även i 

anslutning till att respektive intervju påbörjas.   

2.8.2 Samtyckeskrav:  

Respondenten har själv rätt att besluta om medverkan i studien. I vissa fall bör även samtycke från 

andra än den direkt berörda inhämtas, detta är tillexempel aktuellt när tilltänkta respondenter är barn 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

Samtliga respondenter i studien är över 18 år och har själva efter att fått information om studien 

anmält intresse för medverkan. Det tas även i beaktan att den för studien aktuella målgruppen kan 

anses vara en utsatt målgrupp. Därmed, sett ur ett maktperspektiv, kan det föreligga en risk att 

respondenterna kan känna att det är svårt att tacka nej till att delta i studien. Efter noga övervägande 

då även personer med kunskap om målgruppen rådfrågats, konstateras att det är troligare att tilltänkta 

respondenter vid osäkerhet väljer att inte svara istället för att svara ja till ett deltagande. Vid 

intervjutillfället informeras respondenterna återigen om att deltagandet är frivilligt och jag försöker 

även vara noggrann med att känna av om respondenten säger sig vilja delta men samtidigt inte 

upplevdes vilja detta. Uppfattas tveksamhet till medverkan men personen ändå säger sig vilja delta, 

ombes respondenten fundera ytterligare på om denne verkligen önskar medverka i studien och sedan 

återkomma med nytt svar. I det fall personen vidhåller en önskan om deltagande i studien tillmötesgås 

dennes vilja med en tro på att respondenten bäst själv vet vad denne vill.  

2.8.3 Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet  

Konfidentialitetskravet innebär att all information som ges av och alla uppgifter om personer som 

deltar i studien ska hanteras varsamt och ges största möjliga konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2011).  

Respondenterna i denna studie beskrivs i den skrivna uppsatsen men även i transkriberingen av 

intervjuerna utan namn eller kön för att i möjligaste mån undvika att respondenter ska kunna bli 

identifierade. Inhämtat material, både de inspelade och transkriberade intervjuerna sparas på USB-

minne, vilket förvaras säkert. När uppsatsen blivit godkänd förstörs allt insamlat material, detta för att 
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skydda respondenternas identitet samt för att materialet inte ska kunna nyttjas i annat sammanhang. 

Därmed uppfylls även det sista kravet - nyttjandekravet, vilket innebär att insamlat material endast får 

användas för det forskningsändamål som respondenten har informerats om (Vetenskapsrådet, 2011).  

2.8.4 Ytterligare etiska aspekter 

Enligt vetenskapsrådet (2011) kan forskaren aldrig säkert lova respondenterna att ingen kommer 

kunna identifieras eller att utomstående aldrig kommer ta del av insamlat material då det kan inträffa 

att till exempel opponenter kräver insyn i materialet för att se att uppgifter stämmer. Även detta 

informeras respondenterna om innan intervjun påbörjas.  

Ytterligare en etisk aspekt som vägs in är en risk att studien uppfattas av respondenterna som ett 

ställningstagande av mig mot socialtjänsten och socialsekreterarna med ett budskap om att de inte gör 

ett bra arbete. Uppfattas studien på det viset finns en risk att det skulle kunna påverka vissa 

respondenters relation till socialtjänsten/ socialsekreteraren negativt. Detta kräver en varsamhet under 

intervjuerna där jag behöver vara noggrann och försiktig med hur jag ställer frågor samt på vilken 

reaktion och respons som ges på den information jag får. Dock finns så pass många saker som kan 

påverka relationen till socialtjänsten och socialsekreteraren att jag bedömer att det inte rimligt att tro 

att denna studie på ett avgörande sätt skulle påverka respondenternas relation till socialtjänsten. 

2.9 Förförståelse  

 Vi uppfattar vår omgivning och det som händer runt oss i livet genom våra tidigare livserfarenheter, 

detta kallas att vi har en förförståelse (Turén, 2007). Turén menar att den förförståelsen vi har som är 

sann är vår förkunskap och vår felaktiga förförståelse är våra fördomar. 

En anledning till mitt intresse för att genomföra den här studien är just att reda ut min förförståelse i 

ämnet, vad är min kunskap och vad är mina fördomar? 

Jag har under flera år arbetat stödjande för både ungdomar och vuxna som har kontakt med 

socialtjänsten, bland annat som kontaktperson och som behandlingsassistent. De senaste åren har jag 

arbetat på ett stödboende för vuxna personer med beroendeproblematik. Hög personalomsättning har 

varit ett faktum på samtliga enheter i de kommuner och stadsdelar jag har kommit i kontakt med. Min 

förförståelse kan där med sägas vara att det är en hög omsättning av personal på samtliga 

socialkontor, vilket givetvis inte behöver stämma. 

 Jag har i min yrkesroll mycket kontakt med de socialsekreterare som arbetar med de personer som 

jag själv arbetar med, jag har själv upplevt en frustration över alla nya socialsekreterare som ska sätta 

sig in i ärendena. Jag har utgått från att det är jobbigt för klienterna med alla socialsekreterare som 

kommer och går, på senare tid har jag dock förstått att detta inte alltid behöver vara fallet. 

 Den förförståelse jag har inför arbetet med den här uppsatsen är dock att många handläggarbyten 

påverkar klienterna negativt. Det är naturligtvis möjligt att detta kan färga mitt sätt att se på och tolka 

min empiri men även mitt sätt att författa denna uppsats. Jag har dock känt mig genuint intresserad att 
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få svar på vad de personer som är direkt berörda själva anser och därmed tror och hoppas jag att jag 

bör kunna vara öppen för att min förförståelse ska kunna komma att visa sig endast vara fördomar. 

2.10 Metodkritiks diskussion  

Då fenomenografiska studier syftar till att beskriva och lyfta fram människors upplevelser av ett 

fenomen och upplevelser är föränderliga är det därmed svårt att genom en fenomenografisk studie 

finna teorier med slutgiltig lagbundenhet (Patel och Davidson, 2011). Resultatet i studien är baserat 

på hur respondenterna uppfattade och upplevde fenomenet den dagen då deras intervju genomfördes. 

Det finns sålunda en risk för att respondenterna skulle kunna svara annorlunda om intervjuerna hade 

genomförts en annan dag. En respondent hade till exempel nyligen fått besked om att ett byte av 

socialsekreterare skulle komma att ske, respondenten hade vid tiden för intervjun inte träffat den nya 

socialsekreteraren. Hade intervjun skett efter att de träffats anser jag det troligt att upplevelsen kunnat 

vara annorlunda. Då syftet med studien är att belysa några personers uppfattning av att behöva byta 

socialsekreterare anser jag inte att det är ett problem för studien i sig. Det kan dock anses 

problematiskt att studien därmed inte anses vara replikerbar. En replikerbar studie betyder att den går 

att göra om med näst intill identiskt resultat (Bryman, 2011). Ett liknande resultat bör dock inte vara 

helt orimligt att få om studien görs på nytt med liknande förutsättningar.  

Det som framkommer i studien är respondenternas upplevelse av fenomenet, den upplevelse de 

hade vid en viss tidpunkt. Det har inte framkommit någon anledning att tro att tiden för intervjuerna 

generellt skulle vara speciell och därmed avspeglas i intervjuerna. Resultatet visar upplevelsen och 

känslan fem personer haft angående att få sina socialsekreterare utbytta. Att resultatet vilar på endast 

fem intervjuer är definitivt en begränsning för studien. Kvalitativa studier är generellt svåra att 

generalisera, då de ofta är en relativt liten grupp som deltar samt att deltagarna inte sällan kommer ur 

samma kontext (Bryman, 2011). Ett målstyrt urval och en grupp på endast fem personer gör studiens 

generaliserbarhet låg. Ett slumpmässigt urval är dock inte möjligt då detta skulle begränsa 

respondenternas erfarenhet om studiens ämne.  

Intervjuareffekten, det vill säga att den som intervjuar påverkar hur respondenten svarar, minskar 

enligt Bryman (2001) alltid studiens reliabilitet. Det är troligt att om någon annan utfört intervjuerna 

skulle resultatet blivit annorlunda. I ett försök att minska risken att påverka respondenternas svar har 

jag ansträngt mig för att ha en neutral ställning, samtidigt som jag i vissa fall för att undvika att 

intervjun blir allt för opersonlig och stel vid flera tillfällen velat bekräftat respondentens känsla, det 

kan till exempel ha gått till på följande sätt. ” -Det har verkligen varit jättejobbigt. - Ja det låter väldigt 

jobbigt”. Detta har inte varit i syfte att påverka respondenten att tycka att något har varit jobbigt utan 

endast för att bekräfta att jag uppfattat vad respondenten förmedlar. 

 Med hänsyn till intervjuareffekten men även ur flera etiska aspekter har ingen förfrågan om 

deltagande i studien gått ut i den kommun jag själv arbetar i.  
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3. Resultat och analys 

I det här kapitlet presenteras studiens resultat följt av en analys. Empirin från intervjuerna har 

sammanställts under fem olika rubriker, för att göra sammanställningen mer levande finns direkta 

citat från respondenterna med. För att läsaren ska kunna se att citaten kommer från olika respondenter 

samt för att kunna koppla ihop olika citat med varandra följs citaten av nummer. Numren är 

slumpmässigt utvalda och har inget med respondenten eller ordningen för intervjuerna att göra. 

Under varje rubrik presenteras först en sammanställning av resultatet som sedan under samma 

rubrik analyseras med hjälp av valda teorier, tidigare forskning användas även som hjälp att förstå 

resultatet.  

3.1 ”Kanske att man hörs en gång i veckan” 

Alla respondenter utom en menar att de förtillfället inte har någon tät kontakt med sina 

socialsekreterare på vuxenenheten. Vilket några menar kan förklaras med att de inte bor hemma utan 

är placerade på boenden där de därmed förväntas kunna få den hjälp och det stöd de behöver. En 

respondent menar att den kontakt hen har med sin nuvarande socialsekreterare på vuxenenheten alltid 

har känts väldigt stel. Under tiden för nuvarande placering, vilken pågått under de senaste sex 

månaderna, har hen endast pratat med socialsekreteraren två gånger. Innan placeringen försökte dock 

socialsekreteraren ha en tätare kontakt vilket respondenten berättar att hen gjorde sitt bästa för att 

undvika, kontakten med socialsekreteraren beskrivs som att prata med en vägg. En annan respondent 

berättar att hen pratar ungefär en gång i månaden med sin socialsekreterare, de brukar då prata om 

framtiden och respondenten uppskattar de samtalen och säger att det brukar kännas relativt skönt att 

prata med socialsekreteraren. Samma person säger vid flera tillfällen att det skulle vara skönt om 

socialsekreteraren kunde höra av sig oftare, vilket vid ett tillfälle utvecklas med ”kanske att man hörs 

en gång i veckan eller i alla fall varannan vecka skulle ju vara skitbra” (4). Endast en respondent 

menar sig ha en bra och tät kontakt med sin handläggare, och förklarar att förutsättningen till att den 

är bra är just på grund av att den är tät.  

Levälahtis respondenter menar att stödet från det formella nätverket som är specialiserade på 

beroendeproblematik är en källa till trygghet. Det anses vara ett adekvat emotionellt stöd som kan ge 

råd och stöd i konkreta situationer, utebliven information och uteblivet stöd ses däremot som mycket 

negativt (Levälahti, 2007). Respondenten i denna studie som tycker att det känns skönt att prata med 

sin socialsekreterare och önskar en tätare kontakt skulle kunna antas efterlysa mer konkret stöd där 

den upplevda glesa kontakten skulle kunna upplevas som utebliven information. Respondenten med 

en tät kontakt, som denne anser vara god, kan därmed antas känna sig trygg i att få det stöd och den 

information denne upplever sig behöva. Oavsett vilken fas av Prochaska och Di Clementes 

förändringshjul / spiral dessa respondenter befinner sig i känns det rimligt att tro att den som upplever 

kontakten som tät och god har bättre förutsättningar att röra sig framåt i spiralen. Medan den andre, 

som önskar en tätare kontakt och möjligen inte känner sig få det stöd denne anser sig behöva, riskerar 
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att backa eller står kvar i samma fas. För denna person, men även för den respondent som upplevde 

kontakten med socialsekreteraren som att prata med en vägg, kan en möjlig risk ses att inte känna sig 

erkänd av socialsekreteraren. Jag tolkar det som att det uteblivna erkännandet enligt Honneth hamnar 

under den tredje fasen, att respondenterna inte känner sig erkänd för den de är och därmed inte tror sig 

besitta de förmågor som kan anses vara värdefulla. Att den som tror sig sakna värdefulla förmågor 

därmed även tror sig sakna förmågan att klara av att genomföra och bibehålla en förändring känns nu 

inte svårt att förstå.    

3.2 Tillit, förtroende och behandlingsallians 

Tillit, lojalitet, tydlighet och ärlighet var återkommande ord under samtliga intervjuer som fint 

sammanfattar var respondenterna anser är viktigt för att kunna ha en fungerande kontakt. När de 

tänkte på de kontakter som de haft som fungerat bra och på de socialsekreterare som de haft tillit till, 

var det alltid med någon som var tydlig, rak och ärlig och som de ansåg att det gick att prat med. Snäll 

var också något som kom upp, men det räckte inte att bara vara snäll, snäll uppskattas i kombination 

med att vara rak, erfaren och engagerad. En respondent menade att det räcker långt så länge 

socialsekreteraren är engagerad och gör sitt bästa. ” det kan ju vara att de inte har tillräckligt med 

erfarenhet men ändå har gett det en chans och försökt. Men för att vara helt ärlig så tycker jag nästan 

att det räcker” (4). En annan uttrycker tvärtom att erfarenhet är viktigt ” jag hade en brud som totalt 

hade ingen livserfarenhet- ingenting! Och det funkar inte, det funkar liksom inte!” (2). 

De flesta respondenter eftersökte en tydlig dialog, där de får veta vad som förväntas av dem men 

också hur det går med planeringen framåt, vad chefer säger och vad som är målet med insatser och 

kontakt. En respondent berättar så här om vad som är viktigt ” Tydlighet, såklart! För annars så går 

man ju runt som ett frågetecken hela tiden, varför gör jag det här? Förstår du? Det har jag inte fått på 

hela tiden” (2).          

Alla respondenter menar att det är väldigt viktigt att det finns en behandlingsallians med 

socialsekreteraren. Vissa hade hört talas om begreppet tidigare och andra inte, för att säkerställa att 

alla refererar till samma sak förklarades begreppet ungefär på följandesätt i samtliga intervjuer.  

En behandlingsallians kan beskrivas som en ömsesidig överenskommelse om mål och metod, tydliga 

roller, tillit och tilltro och är något som kan finnas tillexempel mellan dig och din terapeut, behandlare 

eller socialsekreterare (Hills, 2005).  

Vissa känner igen det och tycker sig ha haft en sådan relation antingen med en socialsekreterare 

eller med en behandlare. De som tycker att det fungerat menar att det själva varit mycket drivande i 

att få det att fungera och själva vetat vad de vill få ut av kontakten med socialtjänsten. En respondent, 

som upplevdes mycket motiverad menade sig ha en god allians med socialsekreteraren, alliansen 

förklarades med att respondenten själv är den som kommer med förslag till förändringar och insatser 

medan socialsekreteraren mest ordnade med det praktiska.  
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Förutsättningar för en god behandlingsalliansen ansågs vara att personkemin stämmer, att känna sig 

omtyckt och så återkommer tydlighet och ärlighet även här. Samtliga respondenter anser att gott 

samarbete med socialsekreteraren är av stor vikt även i de fall de upplever att en god 

behandlingsallians finns på annat håll, med till exempel en terapeut eller en behandlare. 

Precis som Börjeson (2010) menar respondenterna att tillit till hjälparen är oerhört viktigt för att 

kunna nå sina mål. Andra viktiga faktorer är att hjälparen upplevs empatisk, respektfull och 

kompetent (SOU, 2011:35), vilket ligger nära studiens eget resultat där respondenterna menar att de 

önskar att deras socialsekreterare besitter egenskaper som att vara lojal, ärlig, tydlig och engagerad. 

Jag skulle tro att den som känner sig ha en socialsekreterare som besitter alla ovanstående egenskaper 

även skulle känna sig vara erkänd av denne socialsekreterare.  

Den respondent som menade på att hen själv kom med alla förslag till förändring och insatser 

medan socialsekreteraren mest ordnade det praktiska, upplevdes ha återtagit kontrollen över sitt eget 

liv. Hen upplevdes vara i vad Prochaska och Di Clemente skulle kalla vidmakthållande. En fas där 

behov av stöd fortfarande finns men där det är enkelt att förstå att det blivit lättare att se ljust på 

framtiden. 

Under intervjuerna framkom en önskan om en tydlig dialog med socialsekreteraren där 

respondenterna även vill ta del av hur planeringen ser ut framåt och vad socialsekreterarens chef säger 

samt hur denne ställer sig till insatser och behandlingsplanering. Detta gör sig fullt förståeligt i ljuset 

av Angelins (2009) påpekande av den enskilde socialsekreterarens begränsade handlingsutrymme att 

fatta egna beslut vilket har en betydande påverkan på utfallet av beslut och insatser. Detta kan även 

förstås genom hur Skau (2007) beskriver hur klienten går från att vara ett subjekt till att bli ett objekt 

när dennes möjlighet att kunna fatta egna beslut begränsas. Har socialsekreteraren begränsade 

möjligheter att fatta egna beslut, flyttas därmed klienten än längre från beslutsmakten. Detta påverkar 

rimligen känslan av att inte vara delaktig i fattade beslut, särskilt i de fallen då återkoppling och tydlig 

dialog mellan socialsekreterare och klient uteblir. Den som inte får förklarat för sig på vilka grunder 

och varför beslut fattas riskerar därmed att, som en respondent uttryckte det, ”gå runt som ett 

frågetecken hela tiden” (2). Att känna sig som ett frågetecken bör i de flesta fall anses vara 

synnerligen begränsande för ett förändringsarbete. 

I likhet med resultat av tidigare forskning (Billinger 2009 &2010, Topor & Borg 2011, m.fl.) anser 

respondenterna i studien att en god behandlingsallians med socialsekreteraren är viktigt. 

Förutsättningar för en god allians menade respondenterna, förutom vad som tidigare nämnts, är att 

personkemin stämmer samt att de känner sig omtyckta. Vad respondenterna säger stämmer även bra 

överens med vad socialsekretarena i Billingers studie (2010) tycker är viktiga förutsättningar: att de 

tyckte om sitt arbete, har humor samt kan förmedla hopp till klienten. Jag anser det rimligt att anta att 

den som möter en socialsekreterare som lyckas förmedla dessa egenskaperna både kan känna sig 

omtyckt och känna att det kan finnas en personkemi.  
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Trots att alla verkar vara överens om vad som är viktigt så visar Angelins studie (2009) på ett stort 

missnöje i kontakten med socialtjänsten, vilket även visat sig vara fallet i denna studie. Både hos 

Angelins respondenter som hos respondenterna i denna studie framkommer dock en önskan om att ha 

en god relation med sin socialsekreterare. Önskan om att ha en god relation till socialsekreteraren kan 

förstås ur att alla människor, enligt Honneth (2003), har ett djupt liggande behov av att bli bekräftade 

för den vi är.     

3.3 ” Ibland har vi inte hunnit” 

Att få tid att lära känna varandra verkar generellt vara viktigt. Alla respondenter menar att det tar tid 

att bygga tillit och som konstaterades i ett tidigare avsnitt anses tillit vara av stor vikt för en god 

kontakt. Samtidigt anser två respondenter, som båda bytt socialsekreterare under de senaste 

månaderna, sig ha en god kontakt med sina nya handläggare. Båda menar att de haft tur den här 

gången och att de nya socialsekreterarna upplevs vara tydliga, ärliga och att de är bra att prata med, 

varför de relativt snabbt känner att de fått tilltro till dem. Samtidigt säger de att de inte litar på dem än 

och att tiden får utvisa om det kommer gå att lita på dem. Flera säger dock att det är svårt att få tid, 

vilket i en intervju uttrycks på följande sätt. ”Ja men det går ju aldrig att få tiden! I alla fall inte för 

mig! Jag har ju bytt socialsekreterare 15 gånger som sagt. Jag tror jag hade tre stycken bara förra året” 

(4). Samma person berättar, på ett sätt som låter som när någon berättar en skröna, ” det finns en 

person här som har haft sin handläggare i 15 år!” (4).  

Samtidigt som långsiktighet är viktig framkommer det tydligt att en tät och god kontakt med sin 

socialsekreterare kan väga upp den faktiska tiden. Det är viktigt att den nya socialsekreteraren upplevs 

vilja lära känna sin klient och vid de tillfällen de hinner lära känna varandra på en kort tid kan detta 

generera en bättre tillit än den som varit över en längre tid men där kontakten varit gles. En person 

berättar att handläggarna på ekonomiskt bistånd har bytts ut med bara några månaders mellanrum 

under de senaste åren. Av alla de socialsekreterarna som bytts ut där är det särskilt en som sticker ut:  

Hon jag hade innan som jag hade lite längre som jag också tyckte var bra, hon blev ju mammaledig, 

hon träffade ju mig några gånger. Hon ringde ju upp och bokade tid, men de andra tre har ju inte ens 

sagt att vi borde träffas. Det är precis som att man bara är ett jävla nummer i deras papper, ingenting 

annat liksom. Det är väldigt, väldigt opersonligt! (3).  

 

En annan respondenterna förmedlar en annan upplevelse, även den upplevs vara opersonlig.  

-Så hon sa det till dig, att det är viktigt att ni lär känna varandra? 

-Ja, alla gånger så säger alla det. Varje gång som jag träffar nya sekreterare. 

-Alla säger det? Brukar ni göra det då, brukar ni lära känna varandra? 

-Njaa, ibland har vi inte hunnit och så, de kan ha slutat jobba på socialen och bytt jobb och så (1).   

 

Samtliga respondenter menar att en god kontakt med handläggaren på vuxenenheten underlättar ett 

nyktert och drogfritt liv, vissa menar att den enskilda socialsekreteraren är mycket viktig. ”Ja det är 

klart att han är, såklart… Det är självklart att han är det, eftersom jag är i en beroendeställning till 

honom” (2). En annan svarar så här på en fråga om att känna stöd från socialsekreteraren ” Ja hon är 
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rolig, det är bara roligt att träffa henne. Hon är mer en kompis” (1). Det första citatet kommer från en 

person som har haft sin socialsekreterare under bara några veckor medan den senare haft sin 

socialsekreterare under tre år. Personen som haft den längre kontakten uppskattar att det tog ungefär 

1,5 år att bygga upp den. Vid tidigare byten menar samma respondent att saker ofta har börjat om på 

noll vilket gjort det svårt att behålla motivationen uppe.  

Det verkar dock inte som att tid alltid genererar en god kontakt, den respondent vi tidigare läst om, 

som ansåg att kontakten med socialsekreteraren var som att prata med en vägg, berättar att den 

kontakten pågått under två år.  

I boken relationer som hjälper menar Topor och Borg (2011) att tid är en grundläggande 

förutsättning för att kunna skapa och utveckla relationer, tid som respondenterna menar många gånger 

är svår att få. Samtidigt menar två respondenter som nyligen fått nya socialsekreterare att de tycker 

sig ha god kontakt medan en respondent som haft en längre kontakt inte alls anser sig ha en god 

relation till den socialsekreterararen. Som vi tidigare sett finns en önskan både hos respondenterna i 

denna studie samt i Angelins studie (2009) om en god kontakt med socialtjänsten för att få stöd och 

hjälp att komma ur en problematisk livssituation. Detta tolkar jag som att de med relativt kort kontakt 

med sina nya socialsekreterare har en önskan om att det ska bli annorlunda denna gång och att det 

finns ett hopp om en god längre kontakt tills, som de själva menar, det visar sig om det går att lita på 

dem eller inte. Vi ser även att relationen inte per automatik blir bättre för att den har pågått länge, 

vilket delvis kan ha sin förklaring i socialsekreterarens känsla och timing för vad som behöver göras, 

samt att individens egen tolkning av situationen är avgörande för hur hjälp och stöd uppfattas 

(Levälahti, 2007). Socialsekreterarens känsla för timing kan här förklaras med hur väl 

socialsekreteraren kan känna av var i förändringsspiralen klienten befinner sig. Prochaska och Di 

Clemente (1992) menar att det är viktigt att hjälparen kan känna av var i förändringsprocessen 

klienten befinner sig för att kunna ge rätt stöd i rätt fas, vilket är avgörande för att hjälpa klienten 

komma vidare framåt i processen.  

Respondenten som berättar hur socialsekreterarna på ekonomiskt bistånd byts ut väldigt ofta och 

att en av de nya upplevdes unik genom att höra av sig och vilja träffas kan förstås bättre genom att 

förstå vikten av att ha möjlighet att delta i sin egen planering (Socialstyrelsen, 2006).  

En respondent berättar att alla nya socialsekreterare säger att det är viktigt att de lär känna 

varandra, under intervjun upplevdes uttalandet som något respondenten trodde att de bara sa men inte 

menade eftersom att det sällan hände. Utifrån vad socialsekreterarna i Billingers studie (2010) säger 

bör önskan från socialsekreterarna som framkommer om att lära känna klienten ses som ärlig och 

genuin, socialsekreterarna menar själva att de bör stå för kontinuitet, vara den som samordnar insatser 

och finnas kvar som stöd även efter avslutat behandling.  

Att kontakt över tid gör något med relationen blir tydlig om vi jämför de två citaten ovan från två 

respondenter som båda anser att socialsekreteraren har en betydande roll för deras nykterhet. Den med 

kort relation menar att det är viktigt på grund av den beroendeställning respondenten har till 



 

32 

 

handläggaren, medan där en lång relation bygds anser respondenten att det bara är roligt att träffas 

och socialsekreteraren ses då vara som en kompis. Uttalandet om att socialsekreteraren ses som en 

kompis skulle med Honneths glasögon kunna tolkas som att respondenten känner sig erkänd i den 

första fasen, vilket gett respondenten möjlighet att känna ett grundläggande självförtroende. Vidare 

tolkar jag det som att den respondent som säger sig vara i beroendeställning kämpar för att känna sig 

erkänd, troligen är det ett erkännande ur den tredje fasen som respondenten först försöker få bekräftat, 

att ha förmågor som socialsekreteraren anser vara värdefulla. Innan denna respondenten känner sig 

fått detta erkännande av socialsekreteraren kan denne ha problem att kunna uppskatta sig själv 

(Honneth, 2003).    

3.4 ”Tja jag är din nya handläggare”   

Respondenterna menar att det är vanligt att de inte får veta att socialsekreterarna ska sluta, de menar 

att det ofta händer att de antingen blir kontaktade av den nya handläggaren eller får reda på det först 

när de själva ringer upp den gamla. En person har den här upplevelsen av hur det brukar kunna gå till: 

Det kan vara så att det är morgon och ett okänt nummer ringer och jag svarar:  

Hallå, vem är det? 

Och personen svarar: 

Tja jag är din nya handläggare! 

Jaha, jag visste inte att jag hade bytt handläggare? 

Nähee, men det har du, okej!?(4).  

 

En annan berättar om en kontakt med ekonomiskt bistånd som beskrivs som jättekrånglig, där 

respondenten menar sig aldrig fått information om att någon ska sluta eller vem som är den nya 

handläggaren. Samma respondent tycker att det funkar bättre på vuxenenheten där hen även där varit 

med om att få flera nya handläggare. Respondenten berättar att en ny socialsekreterare snart ska hälsa 

på och presentera sig tillsammans med den gamla, vilket uppskattas av respondenten. ”Ja det blir ju 

ett avslut, och en början, det tycker jag är bra /…/ på vuxenenheten tycker jag att det har varit lite 

bättre, där tycker jag att jag blivit bra bemött också av handläggarna” (3).  

Respondenterna menar att de sällan får någon förklaring till varför de plötsligt får en ny 

handläggare och några tar själva på sig ansvaret och menar att de nog beror på dem. Samtidigt tycker 

de att det är svårt att förstå, eftersom att de själva inte upplever att de skulle vara särskilt svåra att ha 

att göra med. En respondent säger: ”Ja men jag tänker ändå att jag är en ganska enkel människa, jag är 

ingen besvärlig människa som håller på. Så jag borde ju tillhöra den gruppen som sist blir utgallrad” 

(3). En annan är inne på samma spår om att bli bortprioriterad, tidigare har hen berättat att det inte 

handlat om några stora jobbiga saker och menar att hen inte borde ha varit särskilt jobbig för 

socialsekreteraren att hantera. Senare i samma resonemang om att få nya handläggare sägs  

-Jag är ingen stor grej för soc., när de kommer nya som till exempel inte har fuckat upp sin 

öppenvård så prioriterar de dem och ger dem första chansen.  

-Tror du att de får behålla sin handläggare en längre tid, att de slipper byta? 

-Ja, om du sköter dig kan jag tänka mig det (4). 
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En av respondenterna, som utryckt att det är väldigt jobbigt att behöva byta handläggare menar 

samtidigt att det är fullt förståeligt att socialsekreterarna slutar. Denna respondent menar att det dels 

beror på att socialsekreterarna är överbelastade med arbete, dels på att det finns en osund hierarki 

inom organisationen och slutligen att det är brist på pengar. Vidare får jag som student följande 

uppmaning: 

Så bli inte sån! För när man är socionom så finns det så mycket man kan göra, det är en skitbra 

utbildning, bred. Du kan få skitbra jobb. Men att sitta där med låsta händer, det kan inte vara roligt 

för de som jobbar där heller, och inte för oss som är bidrags… ja, i nöd (2).  

 

En av respondenterna resonerar kring om de återkommande bytena kan bero på att de kommer för 

nära handläggaren, att socialsekreterarens chef blir orolig för att de ska bli kompisar. Resonemanget 

går ut på att socialsekreteraren trots allt ska bestämma över klienten och att det skulle kunna bli svårt 

om relationen blivit för personlig. Särskilt menar denna respondent att detta skulle kunna vara ett 

problem för yngre handläggare. ”Jo men det är ju mycket unga människor nu mera, så det har inte 

hunnit bli professionella på det viset än, tyvärr” (3) strax senare ”Asså, det finns ju professionella 

unga människor också, självklart” (3). 

Respondenternas berättelser om att det är vanligt att de inte får veta varken varför eller att 

socialsekreterarna ska sluta är inte svåra att förstå mot bakgrund av hur personalsituationen på 

socialtjänsten ser ut (Vision, 2017 m.fl.). När krav och resurser inte går ihop är det lätt att förstå att ett 

avskedssamtal ibland måste prioriteras bort och att det sedan även glöms bort att meddela den nya 

socialsekreteraren om att klienten inte är underrättad. Varav konsekvensen kan bli som en respondent 

berättar om, att det ringer ett okänt nummer som presenterar sig som den nya handläggaren. Att 

föreställa sig att ett sådant samtal inte ofta lägger en god grund för tillit, förtroende och förutsägbarhet 

är inte svårt, det känns dock synd att den första och viktiga kontakten inte ges bättre förutsättningar. 

De respondenter som resonerar kring varför de blir bortvalda av socialsekreteraren trots att de 

själva inte tycker att de borde vara svåra att ha att göra med, kan ur Honneths teori anses förvägras 

alla tre av de delar som ett erkännande bygger på. Första delen som bygger på kärlek och nära 

relationer, vilket är en förutsättning för att kunna bygga upp ett självförtroende, kan ses förvägras i 

och med att respondenten inte blir kontaktad och ett avslut därmed gås förlorat. När ingen förklaring 

ges, går det att anta att vissa klienten inte känner sig omtyckta av socialsekreteraren och därför känner 

sig bortvalda. Det rättsliga erkännandet som ligger till grund för att kunna känna självaktning, kan 

anses förvägras i och med tron på att andra som sköter sig bättre inte blir bortvalda och därmed får 

behålla samma socialsekreterare. Känslan som en respondent förmedlar, om att inte vara en stor grej 

för socialtjänsten, kan tyda på att respondenten inte tycker sig få det hen tycker sig ha rätt till. Vilket 

respondenten skulle kunna uppleva som ett nekat rättsligt erkännande. Tredje delen i teorin handlar 

om att känna sig uppskattad för den vi är, på grund av de förmågor vi har. Att tro sig bli bortvald trots 

att socialsekreteraren är kvar skulle kunna ge en känsla av att inte besitta de egenskaper som 

socialsekreteraren anser är viktiga att ha.  
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Den respondent som däremot menade sig förstå varför socialsekreterarna slutar och dessutom 

påpekade att de verkade ha en tuff arbetssituation, tror jag endast känner sig förvägrad ett erkännande 

från den rättsliga fasen. Denna respondent påtalade mycket tydligt hur jobbigt det är att aldrig få ha 

kvar samma socialsekreterare, vilket skulle kunna bero på en känsla av att blivit förvägrad de hen 

anser sig har rätt till.  

En respondent resonerar kring om anledningen till det konstanta bytet av socialsekreterare kan ha 

att göra med att cheferna är oroliga för att socialsekreterarna ska bli kompis med klienterna. Detta 

skulle kunna vara ett försök från respondenten att förstå varför hen blir lämnad och därmed 

förvägrande ett erkännande i den första fasen. Socialsekreteraren skulle alltså inte lämnat klienten 

frivilligt utan blivit beordrad av chefen att göra detta. Med denna förklaring blir klienten inte bortvald 

och därmed påverkas inte heller dennes självförtroende, vilket Honneth annars menar är det naturliga 

resultatet av att bli förvägrat ett erkännande i första fasen.   

 3.5 ”Allt kan skakas om till något annat”   

Samtliga respondenter har flera berättelser om saker som de upplever inte har fungerat eller inte har 

blivit som planerat i anslutning till byten av socialsekreterare. Detta antas vara på grund av missar i 

överlämning till den nya, att den nya socialsekreteraren har andra planer eller för att det tar tid för den 

nya att få grepp om vad som behöver eller ska göras. En respondent beskriver att det kan kännas på 

följande sätt ” Så känns det som att allt kan skakas om till något annat” (4). 

När handläggare på ekonomiskt bistånd byts ut berättar respondenter om utbetalningar som inte 

betalas ut och om räkningar som skulle betalats direkt av handläggaren men som glöms bort, vilket 

inneburit både stress och problem. En respondent berättar om ett förråd där hyran inte betalades ” Det 

var en supermiss där jag förlorade allt sånt som inte går att ersätta. Foton och gamla smycken, 

minnen. Jag blev så jävla ledsen, jag har så svårt att släppa det.” (3). Flera respondenter menar att det 

i kontakten med ekonomiskt bistånd upplever att de måste ta ansvar och behöver kontrollera att allt 

fungerar, att alla papper kommit in, att de handläggs samt att utbetalningar som ska fungera 

automatiskt verkligen betalats ut. Detta beskrivs av respondenterna vara en stor källa till stress.  

Även i kontakten med vuxenenheten beskrivs saker som de uppfattar inte blivit av på grund av 

byten av socialsekreterare. En respondent berättar att:  

Då sa jag att det skulle vara helt magiskt om ni kunde hjälpa mig med det. Och det sa han hur länge 

som helst att det ska vi nog kunna ordna om du verkligen vill komma på fötter? Och det ville jag! 

Och sen så bytte vi till den där sekreteraren och han ville knappt snacka om den planen (4). 

 

En annan konstaterar att ” ja då blir det tillbaka på noll” (1). En tredje respondent, som vid ett tillfälle 

blivit omhändertagen enligt LVM menar att om en och samma handläggare hade funnits kvar hela 

tiden skulle saker antagligen ha hanterats annorlunda.  

Hade jag inte behövt byta så många handläggare så hade jag väl, om jag gjort allt som jag gjort, så 

hade jag väl haft tio LVM istället för ett som jag haft… 

Vad tänker du om det?  

I mitt fall har jag ju överlevt ändå, men det finns ju andra fall där folk faktiskt inte överlever (5). 
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Respondenten berättar även om vilka tankarna hen har när socialsekreterare på vuxenenheten ska 

sluta ”Jag har tyckt att det är skönt. Då vet jag att den handläggaren inte gör någonting just nu och den 

nya måste sätta sig in och då hinner jag göra lite vad jag vill ett bra tag” (5).   

Samtliga respondenter menar att det frekventa bytet av socialsekreterare har påverkat dem, 

gemensamt för alla verkar vara en sänkt tillit till socialtjänsten. Detta förklaras bland annat genom att 

de tycker att allt blir krångligt, en känsla av oro samt att kommunikationen blir sämre. Vissa menar att 

det inte alltid behöver vara dåligt att få en ny handläggare, ibland kan det innebära att de får en bättre. 

För den som haft en socialsekreterare som de upplevt att det varit svårt att komma överens med kan 

det i vissa fall vara en lättnad om denne slutar. Det tycker dock inte alla:  

-Det kan ju finnas hopp om att det ska bli positivt men där får man ju bara vänta och se, för det kan ju            

faktiskt bli värre också, det är ju inte omöjligt.  

-Låter nästan som att du är lite uppgiven?  

                 -Nää, det är nog mer det att jag haft alla sorter (5). 

 

Flera menar att det inte blir bra när socialtjänsten följer deras liv från ett papper, vad den nya 

socialsekreteraren läser stämmer inte alltid, att det är någon annans upplevelse som förmedlas och inte 

hur det egentligen är. Samtliga är dock trötta på att behöva upprepa sina historier om och om igen, 

vilket får effekten att de många gånger inte rättar den uppfattning som de anser är felaktig. På en fråga 

om vad skillnaden skulle vara om de aldrig skulle behövt byta socialsekreterare blir svaret från en 

respondent ”att jag skulle haft tid att lära känna den, vilket jag aldrig gjort med någon 

socialsekreterare. För mig känns det fortfarande som när man var tolv år och hade soc.-möte och bara 

inte ville gå dit” (4). 

I respondenternas berättelser går det att urskilja en irritation över, som jag tolkar det, saker som de 

har förvägrats trots att de anser sig ha rätt till. Det blir särskilt tydligt i citatet ovan där respondenten 

anser sig blivit förvägrad flera omhändertaganden enligt LVM, trots att det så här i efterhand faktiskt 

kan konstateras att omhändertaganden enligt LVM inte varit nödvändigt. Det bör alltså inte vara på 

grund av att respondenten inte blivit omhändertagen denne är upprörd, kanske finns en känsla av att 

stå utanför den rätt vi alla har att räknas som fullvärdiga samhällsmedborgare och därmed vara lika 

inför lagen. De uteblivna omhändertagandena enligt LVM kan möjligen ha tolkats av respondenten 

som att alla inte är värdefulla nog för att vara lika inför lagen.  

Alla respondenternas har berättelser som mer eller mindre och på olika sätt kan ses som ett 

förvägrat rättsliga erkännande enligt hur jag tolkar Honneth (2003), vilket därmed även gett alla en 

känsla av att vara mindre värda än andra. 

Enligt Prochaska och Di Clementes (1992) teori om olika faser i en förändringsprocess, är det 

viktigt att hjälparen kan möta individen på rätt ställe i dennes process för att kunna stötta personen 

framåt till nästa fas. En person som upplever sig ha blivit förvägrad ett erkännande av den som de 

förväntar sig få stöd av, kan antas ha svårt att lita på att stödet är något att kunna luta sig mot. 

Om vi nu tänker på respondenten som blev av med sina oersättliga minnen och berättade att ”…jag 

blev så jävla ledsen, jag har så svårt att släppa det” (3). Om denna person var beredd och kände sig 
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motiverad till en förändring känns det inte långsökt att tro att motivationen i och med förlusten 

mattades av, kanske till och med gick tillbaka till ambivalens, det skulle även kunna vara en 

anledning för någon till att ta ett återfall. 

Den respondenten som uppgav att det var skönt när socialsekreterare på vuxenenheten slutar 

eftersom respondenten då kunde göra vad hen ville under en period, kan antas pendlat mellan inte 

beredd och ambivalent. I de perioder när socialsekreteraren upplevdes insatt och engagerad tolkar jag 

det som att respondenten var mer ambivalent till sitt sätt att leva och att fördelarna med en förändring 

ibland känns lockande om dock svåra att genomföra. När socialsekreterarna sedan meddelade att de 

ska sluta upplevs inget/ minskat stöd i förändringsprocessen, varav respondenten backar till att inte 

längre vara beredd på en förändring.      

När det kommer nya socialsekreterarna som lär känna klienterna genom tidigare dokumentation 

menar respondenterna att de nya socialsekreterarna får fel bild av dem, samtidigt är de trötta på att 

återigen behöva berätta om sitt liv och därmed rättas inte heller den felaktiga bilden. Angelin (2009) 

beskriver detta fenomen med makt. Socialsekreteraren besitter inte bara en utan flera maktpositioner 

samtidigt, varav den ena är beskrivandemakt som bygger just på att socialsekreterarens tolkning av 

vad som hänt förevigas genom journalföring. Med Angelins förklaring blir det lite enklare att förstå 

varför respondenterna inte orkar med att rätta den enligt dem felaktiga bilden av dem. Det är möjligt 

att de på grund av den ojämna maktbalansen, känner att de inte besitter rätten att påverka den bild 

som socialsekreterarna skapat av dem.   

Respondenterna berättar att omsättningen på socialsekreterare har gjort att kommunikationen med 

socialtjänsten blivit sämre och att kontakten känns krånglig vilket vållar en känsla av oro. Även om 

respondenterna gör skillnad och ser den enskilda socialsekreterarna för vad den gör och även gör 

skillnad på vilken enhet de arbetar på så sänks förtroendet för hela socialtjänsten när något krånglar. 

Hills (2005) skriver om problem att nå sina mål och till exempel tillgodogöra sig en behandling 

utan tillit till hjälparen. Med sänkt tillit till hela socialtjänsten på grund av de brister som uppstår i och 

med personalomsättning blir det hela tiden svårare för de som kommer nya att upprätta en god 

behandlingsallians med klienten. Detta speglas även i respondenternas svar ovan där jag upplever en 

uppgivenhet och skeptism i svaren. Som den respondent som på frågan om att låta uppgiven menar 

sig inte vara det men samtidigt säger att det beror på att hen haft alla sorters handläggare.  

Detta ställer höga krav på nästa socialsekreterare för att lyckas skapa förtroende. Likaså för nästa 

socialsekreterare till den respondent som menar sig aldrig haft möjlighet att lära känna någon av sina 

handläggare. Vilket resulterat i ett motstånd att träffa socialsekreteraren och att än i vuxen ålder bära 

på en känsla av att vara 12 år när det är dags att ha möte med socialtjänsten. En känsla som Honneth 

(2003) antagligen skulle säga kom ifrån att inte känna sig erkännande varken i fas ett eller tre. Vilket 

skulle kunna gett respondenten lågt självförtroende men framför allt en känsla av att inte duga som 

hen är samt sakna de förmågor som andra människor uppskattar.  
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4 Slutsats och Diskussion  

Här i uppsatsen sista kapitel presenteras först vilka slutsatser som framkommit och ger oss svar på 

studiens syfte och frågeställningar. Slutsatserna följs av en diskussion och kapitlet avslutas med 

förslag på vidare forskning.   

4.1 Slutsats  

Syftet med den här studien var att undersöka de upplevelser och erfarenheter personer, vilka har 

kontakt med socialtjänstens vuxenenhet på grund av eget beroende eller missbruk, har av 

personalomsättningen inom socialtjänsten. Resultatet visar att samtliga respondenter som deltagit i 

studien anser sig ha påverkats negativt av en hög personalomsättning inom socialtjänsten. Ett 

gemensamt resultat är att samtliga anser det vara jobbigt att återkommande behöva berätta om sitt liv 

för nya okända personer. Vilket resulterar i att viktig information inte kommer fram samt att felaktig 

information inte rättas till. Studiens resultat går delvis i linje med vad tidigare forskning visat om att 

relationer och tillit behöver tid för att växa fram. Samtliga respondenter menar likt tidigare forskning, 

att tillit till socialsekreteraren är viktig och att bygga upp tillit är en process som tar tid. Tid som 

många gånger inte finns att tillgå.  

Det framkommer i studien att alla respondenterna vill ha en god kontakt med sin socialsekreterare, 

vissa utrycker mer än andra en besvikelse och saknad över att inte ha fått den möjligheten. Det 

framkommer dock än tydligare en besvikelse och frustration över att saker inte fungerar inom 

socialtjänsten, att planer som gjorts med en socialsekreterare inte följs upp av nästa, räkningar inte 

betalas och viktiga papper inte hanteras. Vissa respondenter menar till och med att omsättningen på 

socialsekreterare i sig inte skulle ha någon stor betydelse för dem om allt annat skulle fungera. Här 

verkar det som tiden med en och samma socialsekreterare inte är lika viktig längre. Om allting 

fungerar bra och personalomsättningen inte skulle medföra några som helst praktiska problem menar 

vissa att det automatiskt skulle få hög tillit till nästa socialsekreterare och att tiden därmed inte är 

avgörande. Här börjar vi se ett svar på studiens första frågeställning som löd: Hur påverkas klientens 

relation till socialsekreteraren samt till socialtjänsten, när socialsekreteraren ofta byts ut? Ett 

sammanfattat svar på första frågan, som jag tolkat resultatet är att tilliten och förtroendet till 

socialtjänsten generellt sänkts betydligt på grund av de missar som uppstår i och med den höga 

omsättningen av handläggare, missar som går ut över klienten. Den låga tilliten till socialtjänsten som 

organisation går ut över socialsekreterarna som därmed får svårare att etablera relation till klienten.  

Respondenterna eftersöker en tydlighet, vilket i sig inte behöver vara kopplat till en och samma 

handläggare, dock verkar tydlighet vara svårt att få när det inte finns någon kontinuitet med en och 

samma socialsekreterare.  

Studiens andra frågeställning var: Vilken betydelse har en långsiktig kontakt mellan klient och 

socialsekreterare för klientens framtidstro och motivation? Svaret på den frågan är något svårare att 

tolka, å ena sidan framkommer det vara svårare att nå sina mål utan en tydlig och kontinuerlig kontakt 
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med socialsekreteraren. Flera respondenter tycker att socialsekreteraren är viktig för deras nykter och 

drogfrihet och det finns en önskan om att känna sig omtyckt av socialsekreteraren. Samtliga menar att 

de behöver ha tillit till sin socialsekreterare och att det är viktigt att de känner att det finns ett 

samarbete. Det finns en önskan om att tillsammans med socialsekreteraren jobba mot samma mål för 

att kunna uppnå dem. Många tar det även personligt och tar själva på sig ansvaret för att 

socialsekreteraren slutar. De tror att de blivit utbytta på grund av att de är besvärliga eller inte har 

skött sig, samtidigt som det framkommer att de själva inte känner igen sig i bilden som ”besvärligast”. 

Å andra sidan framkommer det att en kortvarig kontakt som anses god många gånger upplevs mer 

värdefull en att ha en socialsekreterare, vilken det känns svårt att komma överens med, över en länger 

tid. Den enda respondenten som egentligen pratade om tro och hopp om framtiden var en som precis 

hade fått veta att socialsekreteraren ska sluta, vilket respondenten menade var tråkigt men inget som 

upplevdes påverka tron på framtiden.  

Trots att svaren från respondenterna på andra frågan inte är helt entydiga om att en längre relation 

med samma socialsekreterare har betydelse för motivation och tro på framtiden tyder resultatet ändå 

på att relation över tid är viktigt för att nå tillit, vilket framkommit vara viktigt för att kunna prata om 

framtiden, klara av att göra förändringar och att nå självförverkligande.        

Sammanfattningsvis verkar därmed tillit vara en av de absolut viktigaste faktorerna, tilliten 

påverkas dock i hög grad av hög personalomsättning. Samtidigt finns även annat som påverkar tilliten 

till socialsekreteraren och de gånger tillit inte finns har personalomsättningen ingen avgörande 

påverkan för klienten.  

4.2 Diskussion 

 Vad är det då egentligen som är problemet- är det relationen eller funktionen? Den frågan fick jag i 

slutet av arbetet med studien. Är det relationen mellan socialarbetare och klient eller är det den 

funktion som socialarbetaren förväntas ha som är den viktigaste för klienten? Jag hade inget tydligt 

svar när jag fick frågan och jag har fortfarande inget tydligt svar, men jag har tänkt mycket på det. Jag 

anser inte att det behöver vara det ena eller det andra, funktionen och relationen behöver komplettera 

varandra. Ingen relation kan rädda för stora brister i funktionen- men en bristande relation kommer ge 

en sämre funktion. Samtidigt gör en bristande funktion det svårt att bygga upp relationer. 

  Jag anser studiens ämne vara oerhört relevant för socialt arbete då socialtjänsten och dess klienter 

är en stor del av det sociala arbetets arena. De allra flesta socionomer, även de som inte arbetar på 

socialtjänsten, har kontakt med socialtjänsten och/ eller dess klienter.  

Under min tid som socionomstudent har jag flertalet gånger fått höra att jag borde prova på att 

arbeta på socialtjänsten en period. Jag har fått höra att även om jag egentligen inte är intresserad av att 

arbeta på socialtjänsten är det en bra erfarenhet. Jag håller med, det är tveklöst både lärorikt och 

meriterande att få inblick i hur socialtjänsten arbetar samt hur myndighetsutövning går till. Jag ställer 
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mig dock frågande till om denna för mig goda erfarenhet bör väga tyngre än den erfarenhet klienten 

får av att ännu en person ska sätta sig in i deras liv under en kort period för att sedan gå vidare.        

En sak förvånade mig när jag påbörjade arbetet med studien, nära på ingenstans nämns 

personalomsättningen som ett problem för någon annan än för socialsekreterarna. Det har varit lätt att 

hitta information om läget på socialtjänsten, som jag skrev i inledningen är den höga 

personalomsättning inget nytt fenomen. Det har skrivits sidmetrar om socialsekreterarnas 

arbetssituation, det finns även mängder med forskning om tillit, motivation och vad som anses vara 

gynnade för förändringsarbete. Jag har även använt mig av tidigare forskning där både klienter och 

socialsekreterare kommit till tals om vad de anser viktigt i kontakten/ relationen dem emellan.  

Varför uppmärksammas personalomsättningen i större utsträckning ur ett brukarperspektiv? Detta 

ter sig för mig vara ett mysterium. Den litteratur jag funnit som ur ett brukarperspektiv lyfter att 

personalomsättning är ett faktiskt problem för klienten är Topor och Berg (2011). Författarna menar 

att personalomsättning och omorganisering gör att viktiga kontakter bryts, dock problematiseras inte 

heller här en hög personalomsättning utan det konstateras bara att det inte är gynnsamt för klienten. 

Samma författare menar även att kontinuitet har kommit att bli lite av ett honnörsord inom 

socialtjänsten, vilket vi såg i uppsatsens inledning hur två erfarna socialarbetare ställde sig frågande 

till. Istället menar Skivling och Angsell att det inte längre pratas om långsiktighet och relationer på 

socialkontoren år 2016, de menar till och med att orden anses vara flummiga och ute. Det är två 

personers åsikt den behöver inte tas för sann, dock kan jag inte undgå att se ett samband mellan vad 

de säger och att jag har haft svårigheter med att hitta forskning på om hög omsättning på personal har 

betydelse för klienten. Kan det vara så att vi inte vill prata om vikten av långsiktighet och betydelsen 

av relationer för att vi vet att det är något vi många gånger inte kan erbjuda klienterna? Jag tänker att 

det tyvärr kan vara så att vi vet, vi skäms och vill därför inte uppmärksamma det.    

I arbete med studien har givetvis mer material än vad som redovisats i uppsatsen genomsökts, 

material har valts bort för att det inte varit tillräckligt relevant eller av utrymmesskäl. En del material 

har ändå varit svårt att släppa ur tanken. Bland annat tänker jag på hur en författare menade att 

beroendevården i Sverige delats upp i fin och ful vård, där hälso- och sjukvården står för den fina 

vården och socialtjänsten står för ful-vården. Jag blev ledsen när jag läste det och känner mig återigen 

ledsen när jag tänker på det, att jag känner mig ledsen antar jag tyder på att jag håller med i 

resonemanget. Om resursstarka personer med ett substansberoende (det begrepp som används inom 

hälso- och sjukvården) får hjälp av fin-vården, och ”missbrukaren” med mindre sociala och 

ekonomiska resurser får hjälp från socialtjänsten tänker jag att det gör något med den allmänna synen 

på vem som söker hjälp. Kanske att det är därför som jag har haft svårt att hitta något skrivet om hur 

de påverkas, kanske det hade varit skillnad om fler resursstarka personer med stort socialt och 

ekonomiskt kapital sökte stöd hos socialtjänsten? Det är säkert inte den bästa jämförelse, men om vi 

tänker oss en organisatorisk bankkris. Skulle vi fokusera på banktjänstemännens arbetssituation eller 

på hur krisen påverkar bankens kunder?  Jag gissar på det senare. 



 

40 

 

En av studiens slutsatser som verkligen berörde mig var att flera respondenter själva tog på sig 

ansvaret för att de inte fick behålla sin socialsekreterare. De antog att det hade sig själva att skylla, att 

de var besvärliga eller inte skött sig bra nog. Att de inte besitter de förmågor som socialsekreteraren 

betraktar vara värdefulla. Jag anser att det är oförlåtligt att det inte tydligare framgår till klienterna att 

de inte är anledningen till varför ”alla” slutar. Den enda anledningen jag själv kan se till att ingen 

förklaring ges är för att skydda organisationen. Den socialsekreterare som slutar vill inte peka ut 

socialtjänsten som en dålig arbetsplats och därmed finns det heller inget att förklara varför de ska 

sluta med. Därmed blir det möjligt för klienterna att själva ta på sig ansvaret för att många slutar.  

Många av de personer som tillhör studiens målgrupp har ett tufft liv bakom sig. Många har 

dessutom vid flertal tillfällen blivit nekade olika erkännanden och mist personer som varit 

betydelsefulla för dem, vilket rimligtvis påverkat deras syn på sig själv. På ett generellt plan skulle ett 

nekat erkännande från socialtjänsten därmed spegla och påminna om misslyckanden och förvägrade 

erkännanden i livet i övrigt.  

I Billingers studie (2010) framkommer att socialsekreterarna anser att en god relation kan vara 

direkt avgörande för att klienten ska nå sina mål och att socialsekreterarna ska vara de som står för 

kontinuiteten under den tid som klienten behöver stöd och hjälp. Socialsekreterarna vill givetvis väl, 

jag är övertygad om att det är mycket ovanligt att någon som inte är genuint intresserad av att hjälpa 

människor väljer att bli socionom. Bilden som förmedlades av relationen mellan Billingers 

respondenter och deras klienter var att de hade en fin relation där socialsekreterarna verkligen ville 

och kunde hjälpa sina klienter. Hur kan det då komma sig att respondenterna i den här studien i likhet 

med respondenterna i Angelins studie (2009) upplever sig dåligt bemötta på socialförvaltningarna? 

Alla, både klienter och socialsekreterare, verkar i stort sätt enade om vad som är viktigt och gynnsamt 

både för relation och motivation. Trots detta har klienter och socialsekreterare ganska olika 

upplevelser av hur dessa relationer och bemötanden ser ut i praktiken. Detta är problematiskt då det 

ofta är svårt att förändra något när den enes bild inte överensstämmer med den andres. Vi måste börja 

prata med varandra, eller framför allt lyssna och ta på allvar vad det är vi hör. Samverkan behövs och 

inte bara mellan organisationer utan med huvudpersonen. Upplever klienten otydlighet- då har det 

inte varit tydligt nog!  

När krav och resurser inte går ihop, vilket Vision (2017) menar att de inte gör inom socialtjänsten, 

hamnar socialsekreteraren i kläm. Budget måste hållas och chefens krav ska tillmötesgås, vilket 

resulterat i sänkta krav för vad som är ”good enough” enligt socialsekreterare i Astvik och Melins 

studie (2013). Socialsekreterarnas arbete verkar uppenbart tungrott och kraven uppifrån högre instans 

tror jag är allmänt kända: det ska inte kosta pengar! Det är en omöjlig ekvation, det måste få kosta 

pengar. I alla fall på kort sikt. Arbetar vi långsiktigt, fångar upp och verkligen stöttar de som behöver 

hjälp och vi låter det kosta pengar nu- så kommer vi få tillbaka det.  

Inom arbeten som innebär möten med människor anses parallellprocesser viktig, vilket sätter den 

psykosociala arbetsmiljön i fokus (Melin & Näsholm, 1998). Poängen här är att socialsekreteraren 
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kommer bemöta sin klient på liknande sätt som denne själv känner sig bemött av organisationen. Det 

känns inte långsökt att dra slutsatsen att de socialsekreterare som väljer att säga upp sig många gånger 

inte känt sig bra bemöta, antagligen skulle Honneth säga att de inte känt sig erkända av organisationen 

de arbetar på. Den ansträngda situationen på socialkontoren påverkar därmed klienten redan innan 

socialsekreterarna bestämmer sig för att sluta.    

Att krisen inom socialtjänsten inte är något nytt ämne, utan har fått fortgå i flera år nu medan 

politiker och arbetsgivare tittat på, är ett mysterium. Hur kan de som ska vara samhällets yttersta 

skyddsnät mestadels handla om att spara pengar och hur kan det blivit så att de människor som 

brinner och utbildat sig för att kunna hjälpa människor i slutändan upplevs inte gå att lita på och de 

som söker stöd hos dem upplever sig bli dåligt bemötta?   

Det behövs en förändring, eller inte en utan flera. Framför allt behövs en organisatorisk förändring 

som gör att socialsekreterarna vill och orkar stanna länge på socialtjänsten. Ett arbete på socialtjänsten 

ska inte vara en merit att ha på sitt CV, det ska vara ett arbete där det känns att en kan göra skillnad. 

Det behöver bli en plats där klienten kan känna sig erkänd för vem den är och en plats där 

socialsekreteraren har tid och möjlighet att möta och stötta personen där denne befinner sig i sin egen 

motivations och förändringsprocess. Tills vi kommit dit behöver vi lära oss att vara ärliga, det 

behöver framgå till de personer vi arbetar med att de har alla de egenskaper som vi anser vara 

värdefulla. Jag anser inte att de är ett stort krav att ställa på någon som arbetar stödjande med 

människor, att kunna vara ärlig. Det bör gå att förmedla att det är organisationen och inte personen 

som är anledningen till uppsägningar. 

Känslan av att vara motiverad kan växla snabbt och influeras ofta av tillfälligheter i ens omgivning 

(Melin & Näsholm, 1998). Återigen känner jag mig ledsen, jag tänker på de motiverade socionomerna 

med en önskan om att hjälpa, där motivationen antagligen sänks i takt med ribban för vad som är 

”good enough”. Vidare tänker jag på den motiverade respondenten som precis fått veta att det är dags 

för att släppa in ytterligare en ny socialsekreterare i livet. Jag hoppas att just den tillfälligheten inte 

fått hens motivation att förändras.   

    Fler än tidigare vårdas nu med tvång medan färre får frivilliga insatser konstaterar Socialstyrelsen 

(2017). Ja ni ser, kanske var det helt enkelt redan här i Socialstyrelsens uttalande som vi hittade svaret 

på studiens syfte och frågeställningar. 

4.3 Vidare forskning 

Det skulle vara spännande att undersöka upplevelser och erfarenheter från flera olika enheter, vidare 

skulle det kunna vara intressant att jämföra klientgruppers erfarenhet med den personalomsättningen 

som råder på de olika enheterna. Detta i syfte att se om klientgrupper från enheter med ett lägre 

stigma har en upplevelse av att bli bättre bemötta men även för att se om personalomsättningen är 

lägre på vissa enheter. Om detta är fallet skulle det vara intressant att titta på om det går att göra en 

koppling mellan mer och mindre stigmatiserade klientgrupp och en hög personalomsättning. 
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