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“Det är ansvar och frihet” En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av 

sitt handlingsutrymme  

 

Amina Ahmetovic & Mariia Faur  

  

Sammanfattning  

Socialsekreterares arbete inom Socialtjänstens missbruksenhet präglas av en utmaning 

att tillgodose klientens behov samtidigt som att bemöta organisationens resurser. Detta 

på grund av bristande resurser som läggs på missbruksområdet eftersom målgruppen 

inte är prioriterad. Därför är det viktigt att socialsekreterare har ett handlingsutrymme 

för att utföra genomtänkta handlingar i relation till båda parter. Syftet med uppsatsen 

är att undersöka och analysera vilka faktorer som socialsekreterare upplever kan 

påverka utredningsarbetet enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt hur socialsekreterare 

upplever makt i utredningsarbetet med vuxna klienter som har pågående 

missbruksproblem. Syftet mynnar ut i frågor som beaktar vilka möjligheter och 

begränsningar socialsekreterare upplever i utredningsarbetet enligt SoL och hur de 

upplever maktutövning i relation till klienten i sin utredning enligt SoL. 

 

Studien bygger på 7 kvalitativa semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare som 

arbetar med utredningar inom missbruksenheten i Halland och Skåne län. Materialet 

analyserades med hjälp av Lipskys begrepp gräsrotsbyråkrat och Foucaults maktteori. 

Resultatet visar att uppdrag, lagar och riktlinjer, resurser, klienters inställning samt 

socialsekreterares subjektivitet betraktas av socialsekreterarna som både möjligheter 

och begränsningar i utredningsarbetet enligt SoL. Dessutom upplever 

socialsekreterarna att de har makt i relation till klienten med hjälp av kunskap kring 

ämnet men de har även ambitionen att lyfta upp klienten trots att de besitter en makt. 

Socialsekreterarna agerar vidare inom en osäkerhet där socialsekreterares 

handlingsutrymme innefattande faktorer som möjliggör och begränsar 

utredningsarbetet är viktigt för arbetet inom det sociala fältet.   

 

  

Nyckelord: Socialt arbete, handlingsutrymme, socialsekreterare, möjligheter, 

begränsningar, missbruk 

 

 

 

 



   
 

 

  

 

 

"It is responsibility and freedom" A qualitative study of social workers' experiences of 

their own discretion 

  

Amina Ahmetovic & Mariia Faur   

   

Abstract   

Social Workers work in the Social Services Addiction Unit is challenged to meet the client's 

needs while responding to the organization's resources. This is due to insufficient resources 

placed on abuse because the target group is not a priority. Therefore, it is important that 

social workers have a margin of action to make thoughtful actions in relation to both parties. 

The purpose of the essay is to investigate and analyze the factors that social workers 

perceive may affect the social investigative work and how social workers experience power 

in the investigative work with adult clients who have ongoing abuse problems. The purpose 

is expressed in issues that take into account what opportunities and limitations social 

workers experience in the law investigation work and how they experience the exercise of 

power in relation to the client in investigation according to the law.  

 

The study is based on 7 qualitative semi structured interviews with social workers who work 

with investigations with substance abusers in Halland and Skåne County. The material was 

analyzed using Lipsky's concept discretion and Foucault's power theory. The results show 

that missions, laws and guidelines, resources, customer attitude and social workers' 

subjectivity are regarded by social security as both the possibilities and limitations in the 

SoL investigation. In addition, the social workers find that they have power in relation to 

the client with the help of knowledge about the subject, but they also have the ambition to 

lift the client that leads to a relational power. Social workers also act in an uncertainty where 

the social workers' scope for action, including factors that enable and limit the investigative 

work is important for the work in the social field. 
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1. Inledning 

1.1. Problemområde  

Socialt arbete kommer till uttryck på olika sätt inom organisationer på det sociala fältet där 

hur arbetet organiseras spelar en viktig roll för vad som kan göras inom en organisation. Det 

sociala arbetet utformas utifrån politiska beslut och baserar sig på lagstiftning, riktlinjer och 

regler inom en offentlig organisation. Inom Socialtjänsten organiseras det sociala arbetet 

utifrån byråkratiidealet vilket innebär att utgångspunkten är i förväg bestämda ramar, 

överenskommelser och riktlinjer som definierar vad som är rätt. Organisationens mål är att 

tillgodose klienters rättigheter och få dem att uppfylla sina skyldigheter. Socialtjänsten 

erbjuder i sin tur hjälp till sina klienter och behandlar dem rättvist (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2014). Socialtjänsten är således en politisk styrd och byråkratisk organisation som 

regleras bland annat av Socialtjänstlagen. Det innebär att kommuner ska bedriva en viss typ 

av verksamhet utan en tydlig beskrivning av omfattning, kvalitet och hur prioriteringar ska 

göras. Det finns därför riktlinjer, organisationers regler och överensstämmelser som 

beskriver hur det sociala arbetet ska bedrivas. Å ena sidan behövs tydliga riktlinjer och 

regelverk för att uppfylla jämlikhets - och rättviseprincipen som innebär att klienter med lika 

behov ska behandlas lika. Å andra sidan krävs ett utrymme för socialsekreterares tolkningar 

för att tillgodose klientens varierande behov (Wörlen, 2010). Socialsekreterarna som agerar 

inom det sociala fältet anpassar generella riktlinjer och policy till sitt arbete genom sin 

myndighetsutövning. Myndighetsutövningen kan beskrivas som beslut om insatser i enskilda 

ärenden (Dellgran, 2016). Därmed är Socialtjänstens verksamhet uppbyggd med hänsyn till 

de ovannämnda aspekterna (Wörlen, 2010).  

 

Socialsekreterarnas handlingsutrymme innebär en möjlighet att agera inom det utrymmet 

som finns. Socialsekreterarna hanterar handlingsutrymmet utifrån sina erfarenheter, 

professionella kunskaper och värderingar. Handlingsutrymmet definieras inte som något 

positivt eller negativt utan som en nödvändighet i arbetet inom Socialtjänsten för att 

tillgodose klientens behov (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2014). Forskning om 

socialsekreterarens handlingsutrymme riktar sig mestadels på arbete inom äldreomsorgen 

och med försörjningsstöd (Angelin, Hjort & Salonen, 2014; Duner & Nordström, 2006; 

Gunnarsson & Karlsson, 2017; Söderberg, Ståhl & Emilsson, 2014). Vissa studier undersöker 

övergripande faktorer som har betydelse för handlingsutrymmet inom Socialtjänsten 

(Rexvid, 2016; Wörlen, 2010). Samtidigt får handlingsutrymmet inom missbruksområdet 

bristande uppmärksamhet i forskningen vilket väcker vårt intresse för undersökning av det 

ämnet. 

 

Under de senaste tio åren har antalet missbrukare av alkohol och narkotika ökat med 15 

respektive 20 % (Missbruksutredningen, 2011). Det betyder att missbruket fortfarande är ett 

socialt problem. Samtidigt har antal tvångsvårdade i institution enligt Lagen om vård av 

missbrukare i vissa fall (SFS 1988:870) (LVM) minskat från 1029 personer år 2003 
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(Socialstyrelsen, 2005) till 384 personer år 2016 (Socialstyrelsen, 2017). Även antal personer 

som fick bistånd enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) (SoL) minskat med 30% från år 2006 

till år 2016 (Socialstyrelsen, 2017). Missbruket leder till större samhällsekonomiska kostnader 

men även konsekvenser för individen i form av ohälsa och arbetsoförmåga. Forskning i 

Sverige visar att missbruksrelaterade dödsfall uppgår till cirka 2500 fall per år. 

(Missbruksutredning, 2011). Personer som har missbruksproblem skiljer sig åt genom 

boende, yrkesliv och social situation. De samhällsekonomiska kostnaderna för missbruket 

uppgår enligt forskningen till cirka 150 miljarder kronor i Sverige. Resurserna för vård, 

behandling och stöd som läggs på missbruksvården idag är nio gånger lägre än de 

samhällsekonomiska kostnaderna (Missbruksutredning, 2011). I Sverige satsas mindre 

resurser på vuxna med missbruksproblem än på andra samhällsgrupper såsom barn, unga 

och äldre (Socialstyrelsen, 2007; Wörlen, 2010). 

1.2 Problemformulering 

Att det läggs mindre resurser inom missbruksområdet samtidigt som behovet finns leder till 

en utmaning för socialsekreteraren som arbetar med missbruksutredningar enligt SoL. 

Socialsekreteraren befinner sig mellan individens behov och verksamhetens bristande 

resurser. Det innebär dels att möta klienter med missbruk som ”människa till människa” och 

dels att den givna situationen kommer med faktorer som begränsar handlingsutrymmet 

(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Det leder till ett dilemma för socialsekreteraren 

som måste tillgodose klientens behov samtidigt som hantera verksamhetens bristande 

resurser. Socialsekreteraren måste hitta sitt sätt att förhålla sig till hur resurserna skall fördelas 

för att de inte skall krockas med individens behov. Risken blir att socialsekreteraren som 

arbetar med vuxna med missbruksproblem fokuserar mer på att anpassa individens situation 

till verksamhetens resurser istället för att erbjuda individanpassad hjälp, menar Runersten 

(2011). Därför spelar socialsekreterarens upplevelse av sitt handlingsutrymme, som vi vill 

studera, en viktig roll för att den skall kunna göra genomtänkta handlingar i relation till 

klienten och verksamheten (Lipsky, 2010). 

1.3 Relevans för socialt arbete 

Socialt arbete karakteriseras med en inriktning på sociala problem, insatser och villkor för 

dessa insatser. Forskning inom det sociala arbetet kan vara inriktad på frågor kring hantering 

av sociala problem, orsaker, sociala arbetets organisering och dess vardagliga praktik 

(Nygren, 2008). Intentionen med vår studie är att undersöka och bidra med kunskaper kring 

socialsekreterares upplevelser av faktorer som påverkar deras handlingsutrymme. Det är 

relevant för socialt arbete då det yttersta ansvaret för missbruksproblem ligger på 

Socialtjänsten. Enligt 5 kap. 9 § av SoL (SFS 2001:453) ska socialnämnden erbjuda hjälp och 

vård till missbrukare, planera insatser och bevaka att planen fullföljs. Socialsekreteraren som 

arbetar inom Socialtjänsten har till uppgift att ta hand om sina klienter och samtidigt 

tillgodose statens intresse. Socialsekreterarens uppgift är att handlägga ärendet, motivera till 

förändringen och fatta beslut med stöd av SoL. Socialsekreteraren har möjlighet att 
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bestämma om klientens behov ska gå före organisationens intresse eller tvärtom samt 

reflektera om rimligheten i sina handlingar. Därmed har socialsekreteraren ansvar för sitt 

handlingsutrymme. Eftersom socialsekreterarna arbetar med begränsade resurser påverkar 

deras upplevelser av faktorer som möjliggör och begränsar utredningsarbetet hur de 

resurserna fördelas (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2014). 

1.4 Syfte  

Syftet är att undersöka och analysera vilka faktorer som socialsekreterare upplever kan 

påverka utredningsarbetet enligt Socialtjänstlagen samt hur socialsekreterare upplever makt i 

utredningsarbetet med vuxna klienter som har pågående missbruksproblem. Detta för att få 

en ökad förståelse av socialsekreterares handlingsutrymme inom Socialtjänsten. 

1.5 Frågeställningar 

1. Vilka möjligheter upplever socialsekreterare att det finns kring utredningsarbetet 

enligt SoL i relation till klienten? 

2. Vilka begränsningar upplever socialsekreterare att det finns kring utredningsarbetet 

i SoL i relation till klienten? 

3. Hur upplever socialsekreteraren maktutövning i relation till klienten i sin utredning 

enligt SoL? 

1.6 Avgränsningar  

Vår studie kommer att fokusera på socialsekreterare som är verksamma inom Socialtjänstens 

missbruksenheter. Vi valde att avgränsa oss till missbruksenheterna eftersom Socialtjänsten 

är en stor organisation och vi har valt att se en del av en helhet. Vi är även intresserade av 

handlingsutrymmet inom missbruksområdet därför att det läggs mindre resurser där. Vi 

avgränsar oss till utredningar enligt SoL för vuxna klienter med pågående missbruksproblem 

eftersom det regelverket tillämpas i en stor utsträckning inom Socialtjänsten. Uppsatsen utgår 

ifrån Lipskys begrepp gräsrotsbyråkrat och Foucaults maktteori som omfattar 

handlingsutrymme och makt. Materialet är insamlat i två olika län men uppsatsen har ingen 

komparativ ansats då tolkningar av handlingsutrymmet kommer undersökas och inte 

organisationen i sig.  

1.7 Disposition 

Uppsatsen inleds med en sammanfattning av studiens syfte, innehåll och resultat. Därefter 

indelas uppsatsen i 7 kapitel där kapitel ett, Inledning, presenterar studiens problemområde, 

problemformulering, relevans för socialt arbete, syfte, frågeställningar, avgränsningar och 

disposition. I kapitel två, Bakgrund, visas en tillbakablick på Socialtjänstens och 

Socialtjänstlagens historiska utveckling. Kapitel tre, Tidigare studier, introducerar tidigare 

forskning inom området som är aktuell för studien. Det kapitlet är indelat i rubriker 
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Regelverk, Resurser, Relation med klienten, inklusive en maktrelation och Socialarbetarens 

personliga faktorer. I kapitel fyra, Teoretiska utgångspunkter, presenteras begreppet 

gräsrotsbyråkrat och därefter introduceras Foucault maktteori som används för att analysera 

det empiriska materialet. Det femte kapitlet, Metod, innehåller en beskrivning av vår 

förförståelse, studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt, design, urval, datainsamling, 

analysmetod, etiska överväganden och metoddiskussion. I kapitel sex, Resultat och Analys, 

visas studiens integrerade resultat och analys som är indelade i rubriker Uppdrag, Lagar & 

riktlinjer, Resurser, Klienters inställning och Socialsekreterares subjektivitet. I sjunde kapitlet, 

Diskussion, finns en slutdiskussion kring studiens resultat tillsammans med resonemang 

utifrån ett mångfaldsperspektiv. Slutligen presenteras en referenslista och studiens bilagor i 

form av ett missivbrev, en samtyckesblankett och en intervjuguide.      

2. Bakgrund  

I följande avsnitt presenteras en bakgrund som beskriver Socialtjänstens historiska utveckling och införandet 

av Socialtjänstlagen, då det är viktigt att veta varifrån Socialtjänsten, som socialsekreterare arbetar inom, 

grundades och vilken lag de stödjer sina utredningar på.  

2.1 Från Fattigvård till modern Socialtjänst 

Socialtjänstens framväxt kommer ifrån den sociala omsorgen förr och fattighusen. Den 

sociala omsorgen och den naturliga läkekonsten till att läka individer har i historien gått långt 

tillbaka. Emellertid finns i Sverige säkra uppgifter kring den sociala omsorgen från 

medeltiden. På medeltiden vände människor sig till kloster eller kyrkan när de behövde social 

omsorg eller trygghet men även läkning av olika slag. Kyrkan hade under medeltiden ett 

speciellt ansvar för fattiga därför att fattigdom inte skulle ses som en skam utan att det 

berodde på guds vilja (Meeuwisse & Swärd, 2013). Med 1500-talets reformation började 

fattigdom betraktas som ett personligt misslyckande istället för guds vilja. Det kan ha varit 

en av anledningarna till att den första fattigvårdsförordningen skapades år 1624. 

Fattigvårdsförordningen utvecklades för att få kontroll på fattiga och samhället skulle 

organiseras med fattighus (Meeuwisse & Swärd, 2013). 

  

När industrialismen och urbaniseringen kom under 1850-talet diskuterades den sociala frågan 

då socialt arbete som ämnet fortfarande inte var omtalat. Den sociala frågan beaktade det som 

vi idag kallar för sociala problem såsom fattigdom, alkoholism, familjens sönderfall, 

barnarbete och missbruk av olika slag. Det var först här som människor insåg att det krävdes 

åtgärder för problemen i samhället. Kampen mot det sociala eländet påbörjades när staten 

insåg att diskussionen av fattighus och dess organisering inte var tillräcklig (Meeuwisse & 

Swärd, 2013). Flera sociala rörelser växte fram under industrialiseringen där en rörelse under 

1800-talet som kallades filantropin och som betyder människokärlek bidrog till att samhället 

blev mer stöttande till utsatta grupper (Nordström & Thunved, 2005). 
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Den nya fattigvårdsförordningen som kom efter industrialismen bidrog till att fattighus skulle 

vara en fastställd organisation som skulle beakta den sociala frågan. Historien bakom 

Socialtjänstens framväxt är viktig att veta då Socialtjänstens huvudansvar fortfarande vilar på 

denna grund, att hjälpa individen och inte beskylla den för problemen.  Istället för att social 

problematik var individens eller guds fel började staten utöka ansvaret. År 1902 infördes 

statlig inkomstskatt för att minska klyftorna kring ekonomi i samhället. Under år 1918 

utvecklades fattigvårdslagen som skulle ersätta fattigvårdsförordningen. Fattigvårdslagen 

bidrog till att alla kommuner skulle ha fattigvård och att individer som inte hade det bra ställt 

skulle kunna veta vart de skulle vända sig. Fattigvårdslagen reformerades sedan till 

Socialhjälpslagen år 1956. Tanken med Socialhjälpslagen var att en medborgarrättighet skulle 

skapas för dem som saknade det därmed skulle människor ha lika värde i samhället 

(Meeuwisse & Swärd, 2013). 

  

Därefter började staten ta mer ansvar för människors välfärd och levnadsstandard, 

exempelvis utvecklades ekonomisk hjälp och skyddsnät bland annat för missbruk i detta fall. 

Industrialiseringen och psykologin som var aktuellt under den tiden medförde en 

tankeställare kring det som senare skulle kallas ett välfärdssamhälle. Slutligen anlände den sista 

reformen där Socialhjälpslagen ändrades till dagens Socialtjänstlag år 1982 (Nordström & 

Thunved, 2005). I samma veva som Sverige skapade ett välfärdssamhälle under 1900-talet 

blev socialpolitiken en central roll i det svenska samhällets politik där Socialtjänstlagen 1982 

skulle förändra människors sätt att se på välfärd. Efter år 1980 blev fattigvårdsorganisationer 

ersatta med Socialtjänsten. Socialtjänsten som vi ännu har idag, är en organisation som grundar 

sig på Socialtjänstlagen. Lagen har sin grund i socialpolitiken vilket innefattar en samling av 

åtgärder i en organisation till att skapa trygghet vid sjukdom, arbetslöshet, åldrande, missbruk 

och föräldraskap (Clevesköld, Lundgren & Thunved, 2012). Socialtjänstens syfte grundar sig 

på socialtjänstlagens portalparagraf: 

 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten 

skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet, enligt 1 kap. 1§ 

SoL (SFS 2001:453).  

 

Socialtjänstlagen som vi använder oss av idag utgör ett verktyg i samhället för att bedriva och 

handskas med socialt arbete samtidigt som det är ett arbete för social kontroll (Clevesköld, 

Lundgren & Thunved, 2012). Socialtjänstlagen är en så kallad ramlag vilket innefattar 

grundläggande riktlinjer och mål men det finns inte reglerade detaljer i lagen att utgå efter. 

Socialtjänstlagen skall ge utrymme för frihet och flexibilitet för att individers olika fall kan se 

olika ut i Socialtjänsten exempelvis vid bedömning och beslut kring insatser. Därmed är 

Socialtjänstens uppgift inte att ta över ansvaret för enskilda människors handlingar och 

livsföring utan att förstärka och komplettera människans egna resurser (Clevesköld, 

Lundgren & Thunved, 2012). Socialtjänsten utformar åtgärder utifrån Socialtjänstlagen för 
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att jämna ut klyftorna i samhället kring inkomster och levnadsförhållande mellan olika 

grupper, i vårt fall för personer med missbruksproblem. Socialtjänsten och Socialtjänstlagen 

är centrala delar för socialsekreterare då de dels arbetar inom Socialtjänsten och dels för att 

de använder Socialtjänstlagen som en grund för myndighetsutövning i utredningar.  

Nuförtiden har Socialtjänsten utifrån Socialtjänstlagen ett specifikt ansvar för vissa grupper 

i samhället som innefattar äldre, barn, brottsoffer, skuldsatta, anhöriga och missbrukare 

(Meeuwisse & Swärd, 2013).  

3. Tidigare studier 

Här presenteras tidigare forskning kring olika faktorer som har betydelse för handlingsutrymmet såsom 

regelverk, resurser, relation med klienten inklusive maktrelation samt socialarbetarens personliga faktorer. 

3.1 Regelverk 

Wörlen (2010) undersöker i sin artikel förutsättningar och erfarenheter av prioriteringar inom 

Socialtjänsten med hjälp av enkäter till socialsekreterare och politiker. Studien upptäckte att 

socialsekreterarnas handlingsfrihet påverkas av lagstiftning och riktlinjer som sätter gränser 

för hur prioriteringar ska göras. Wörlen (2010) beskriver att många socialsekreterare upplever 

att de har tillräckligt tid för att utföra sitt arbete men att i deras arbete finns motstridiga krav. 

De känner sig tvingade i hur de ska prioritera arbetstidsfördelning mellan olika ärenden.  

Detta menar Ellis (2013) skapas genom informella och formella krav som finns på grund av 

lagstiftningen och riktlinjerna men också för att det är en människobehandlande 

organisation. En studie av Gunnarsson & Karlsson (2017), genomförd med hjälp av 

fokusgruppsintervjuer, bekräftar Wörlens (2010) resultat och lyfter fram socialsekreterares 

syn på arbete med äldre som har missbruksproblem och hur organisationens villkor påverkar 

det arbetet. Studien fann att socialsekreterarna inom äldreomsorg definierar sina 

arbetsuppgifter utifrån sitt uppdrag som att bedöma individens omsorgsbehov och inte 

behovet av missbruksvården. Socialsekreterarna upplever också att biståndsbedömning som 

de gör är styrd av riktlinjer och utbud av insatser. De försöker anpassa insatser till äldres 

behov inom det utrymmet som finns men även töja på tidsramen för hjälpen. Studien fann 

också att äldres rätt till valfrihet av hemtjänstutförare skapar ett dilemma för 

socialsekreterarna i fall den äldre inte kan bestämma själv. Det är eftersom lagen utesluter 

tjänstemäns möjlighet att hjälpa individen i det valet. Socialsekreterarnas handlingsutrymme 

begränsas i detta fall grund av oförmågan att hjälpa individen (Gunnarsson & Karlsson, 

2017).  

 

I en artikel skriven av Angelin, Hjort & Salonen (2014) som grundar sig på intervjuer med 

socialsekreterare och deras chefer inom ekonomiskt bistånd presenteras samma resultat som 

Gunnarsson & Karlsson (2017) fann. Författarna menar att socialsekreteraren behöver 

förhålla sig till nationella regelverk, lokala regler och policy. Däremellan har 

socialsekreteraren sitt handlingsutrymme som ska användas för att anpassa klientens behov 

till organisationens mål (Angelin, Hjort & Salonen, 2014). Artikeln belyser, precis som 
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Wörlen (2010) upptäckte, att socialsekreteraren arbetar inom motstridiga direktiv där 

klientens behov kräver långsiktiga insatser samtidigt som organisationens ambition är att 

socialbidragstagare ska lämna socialbidragssystemet fort (Angelin, Hjort & Salonen, 2014). 

Molander (2011) diskuterar istället socialarbetarens handlingsutrymme utifrån krav på 

likabehandlingsprincipen i lagar och riktlinjer och menar att lagar och riktlinjer inte lämnar 

utrymme för arbete med individuella fall som är komplexa. Det är på grund av krav på 

likabehandlingsprincipen och därför måste individualiseringen bearbetas in i regelverket, 

menar författaren, för att socialarbetaren skall få större möjligheter i sitt handlingsutrymme. 

Samtidigt som Evans (2011) som istället studerar Michael Lipskys teori om 

gräsrotsbyråkrater beskriver att socialsekreteraren kan se lagen på två olika sätt. Antingen 

betraktas lagen som en möjlighet för handlingsutrymmet, det vill säga att använda lagen på 

ett sätt som skall ge klarhet i arbetet. Det kallas för top down policy theorists. Ett annat sätt att se 

på lagen innebär en begränsning för handlingsutrymmet därför att lagen inte är detaljrik. 

Därför blir det svårt för socialsekreteraren att tolka lagen. Det kallas för bottom up theorists 

(Evans, 2011).  

3.2 Resurser 

Duner & Nordström (2006) studerar med hjälp av kvalitativa intervjuer och observationer 

hur socialsekreterare agerar när de fattar beslut enligt SoL. De menar att socialsekreterarna 

tycker att resurser skall fördelas rättvist men det finns en osäkerhet kring lagens tillämpning, 

eftersom lagen inte beskriver konkreta detaljer kring resursfördelning. Wörlen (2010) 

upptäckte vidare att socialsekreterarna tycker att resurser är helt eller delvis otillräckliga men 

att de inte blir tvungna att avstå från insatser som de kunde erbjuda tidigare. Runerstens 

(2011) studie, som genomfördes med hjälp av semistrukturerade djupintervjuer, bekräftar till 

viss del resultaten från de ovannämnda studierna. Men upptäckte även att vissa 

socialsekreterare anser att deras handlingsutrymme begränsas av brist på resurser eftersom 

missbrukare inte är en prioriterad målgrupp. Runersten (2011) fann även att 

socialsekreterarnas bedömningsprocess och resursfördelning påverkas av deras syn på 

budgetansvar. Behovsbedömning ser olika ut om socialsekreterarna tycker att chefer eller de 

själva har ansvar för budget. Dessutom påverkar ledningens syn på budget, det vill säga om 

chefen fokuserar på den kortsiktiga budgeten eller i ett långsiktigt perspektiv, hur 

socialsekreterarna fördelar resurser (Runersten, 2011).   

3.3 Relation med klienten inklusive maktrelation 

Gunnarsson & Karlsson (2017) hänvisar i sin studie att socialsekreterare inom 

äldreomsorgen kan motivera äldre som har missbruksproblem att ta itu med det. Dock 

saknar vissa äldre motivationen till förändringen. Därmed kan socialsekreterarnas 

handlingsutrymme begränsas av individens självbestämmande (Gunnarsson & Karlsson, 

2017). Rexvid (2016) anger vidare i sin avhandling som grundar sig på individuella intervjuer, 

gruppintervjuer och en litteraturöversikt att klienten skapar problematiska situationer för 

socialarbetaren. Klienten kan vara motvillig att tillhandahålla information eller komma på 

möten vilket påverkar de professionellas möjligheter att agera, exempelvis att göra en tidsplan 
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eller erbjuda lämpliga insatser. Socialarbetarens handlingsutrymme ökar om socialarbetaren 

har kontroll över arbetsprocessen och kontroll över relationen med klienten. I det fallet 

karakteriseras klienten som samarbetsvillig och motiverad till en förändring (Rexvid, 2016). 

 

Gunnarsson & Karlsson (2017) menar istället att det är en balansgång mellan frivillighet och 

påtvingad hjälp till klienten som möjliggör och begränsar socialsekreterarnas makt. Studien 

fann att socialsekreterarnas relation med klienten påverkas av diskussioner med kollegor. 

Med hjälp av de diskussionerna försöker socialsekreterarna hitta flexibilitet inom givna ramar 

för att anpassa insatser till klienten. Duner & Nordström (2006) beskriver tvärtemot att 

socialarbetaren har en makt inom handlingsutrymmet vilket innebär ett val till hur situationer 

kan hanteras. Detta är på grund av att socialarbetarna är relativt fria i organisationen då 

ledningen inte har en stor auktoritet. Vidare kan det betraktas som positivt att vara fri och 

ha en makt men regelverket och organisationen karaktäriseras som mer lös än konkret. Det 

blir därför problematiskt för socialarbetaren att få stöd i arbetet. I studien kopplas även 

regelverket och organisationen till makt eftersom socialarbetaren kan påverka klienten 

genom handlingsutrymmet. Inom det sociala fältet finns en osäkerhet därför socialarbetaren 

kan använda sin makt för att hantera den. Författarna menar vidare att makten blir begränsad 

i handlingsutrymmet eftersom den bygger på en osäkerhet (Duner & Nordström, 2006). 

Taylor (2014) menar i enighet med Duner & Nordström (2006), att socialarbetaren har en 

makt och kan välja att använda sitt handlingsutrymme för att erbjuda bättre hjälp till klienter 

eller agera för organisationens fördel. I sin studie som grundas på observationer och 

intervjuer med socialarbetare upptäckte Taylor (2014) att socialarbetaren är mer benägen att 

kontrollera individen och verka för organisationens intresse. Detta är på grund av 

samhälleliga förutsättningar för att erbjuda individanpassad hjälp och socialarbetarens 

bristande professionella kunskaper (Taylor, 2014).     

3.4 Socialarbetarens personliga faktorer 

Duner & Nordström (2006) beskriver att handlingsutrymmet kännetecknas av juridiska, 

organisatoriska och moraliska förhållanden. Dessa förhållanden som socialarbetare fattar 

beslut på är oftast vaga och motsägelsefulla på grund av att arbeta med människor för en viss 

problematik då människor är olika menar författarna.  Duner & Nordström (2006) förklarar 

att det blir svårt att finna en balans mellan kraven som ställs på socialarbetaren, exempelvis 

att arbeta juridiskt, professionellt och moraliskt samt ens personliga åsikter då att vara 

objektiv inom människobehandlade verksamheter är svårt. De menar att vid arbete med 

människor skapas en svårighet när dessa krav också måste beaktas. Molander (2011) intygar 

även att socialarbetare kan få olika resultat i trots att de fattat genomtänkta beslut i 

utredningsprocessen. Han menar att fall som rör individer är komplexa därför kan individer 

inte placeras i ett fack. Lagar och riktlinjer som socialarbetare följer är baserade på 

likabehandlingsprincipen men i själva verket utgör socialarbetarens yrkesroll och 

arbetsuppgifter inom handlingsutrymmet individualiserade fall. Detta skapar en oenighet och 

otydlighet hos socialarbetaren då lagen säger en sak men verkligheten en annan. Vidare 

instämmer Levins (2008) argument med de ovannämnda studierna. Han analyserar Michael 
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Lipskys begrepp Gräsrotsbyråkrat och håller med Lipsky i sin tes att socialarbetarens 

handlingsutrymme är svårbehandlat eftersom socialarbetare måste förhålla sig till normer 

och personliga preferenser. Handlingsutrymmet blir påverkat av känslor och relationer samt 

egna moraliska uppfattningar när socialarbetare analyserar och bedömer enskilda klienters 

fall. De moraliska överväganden måste ständigt finnas i åtanke vid utredningsprocessen vilket 

skapar en problematik och en begränsning i handlingsutrymmet. Förutom påverkan av 

kunskap, ekonomi, lagar och riktlinjer har socialarbetarens känslor inflytande vid hantering 

av människor med olika former av problematik (Levin, 2008).    

Runersten (2011) bekräftar att moraliska uppfattningar påverkar socialarbetarens 

handlingsutrymme och framhäver ytterligare att handlingsutrymmet kan påverka utgången 

av en utredning. Detta eftersom utredningsprocessen innefattar en bedömning och det 

handlar om att motivera för den vilket socialarbetare gör antigen objektivt eller subjektivt 

menar han. Möjligheter att motivera varierar beroende på socialarbetarens förmåga att 

hantera sina personliga åsikter. Studien fann även att ett stort handlingsutrymme och 

beslutfattande utifrån egna erfarenheter leder till att objektivitet påverkas då socialarbetarens 

personliga värderingar och erfarenheter kommer fram. Det kan innebära att socialarbetare 

gör olika bedömningar och därmed fattar olika beslut i lika ärenden vilket kan kritiseras 

utifrån likabehandlingsprincipen (Runersten, 2011). Angelin, Hjort & Salonen (2014) 

verifierar som de ovannämnda studierna att personliga preferenser spelar en roll i 

handlingsutrymmet men utvecklar vidare att kultur i arbetsgruppen påverkar den enskilde 

socialsekreterarens uppfattning om sitt handlingsutrymme. Författarna pekar ytterligare på 

att det kan både vara som en begränsande och möjliggörande faktor eftersom 

socialsekreterare uppfattar det problematiskt att fatta beslut om det går emot gruppens 

kultur. Vidare påverkar socialsekreterarnas erfarenheter hur mycket handlingsutrymme de 

använder där nyexaminerade följer noggrannare lagen än handläggare med större erfarenhet 

(Angelin, Hjort & Salonen, 2014).  

4. Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt presenteras våra teoretiska utgångspunkter. Först beskrivs begreppet gräsrotsbyråkrat och 

därefter introduceras Foucault maktteori som vi kommer att använda oss av vid analys av det empiriska 

materialet. 

4.1 Gräsrotsbyråkrat 

Vi har valt att utgå ifrån begreppet Street level bureaucrats för att analysera våra resultat. Det 

begreppet introducerades av Michael Lipsky och översätts till svenska som gräsrotsbyråkrat.  

Begreppet är användbart för att studera socialarbetarens handlingsutrymme inom en 

offentlig organisation vilket är vår intention. Lipsky (1980) synliggör dilemman mellan 

socialarbetarens vilja att hjälpa andra och kämpande med bristande resurser samt vagt 

formulerade politiska mål. Begreppet gräsrotsbyråkrat används för att redogöra för arbetet 

utifrån gräsrotsbyråkratens perspektiv (Lipsky, 1980). Vi vill undersöka socialsekreterares 
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upplevelser av faktorer som påverkar utredningsarbetet inklusive syn på handlingsutrymmet 

på grund av den ovannämnda dilemman. Eftersom vi också är intresserade av att studera 

handlingsutrymmet utifrån socialsekreterarnas perspektiv är begreppet gräsrotsbyråkrat 

passande för vår studie. Lipsky (1980) kallar dem som arbetar inom en offentlig organisation 

och erbjuder tjänster inom statliga program för gräsrotsbyråkrater. Gräsrotsbyråkrater har en 

direkt kontakt med klienten där de kan ge både fördelar och sanktioner till klienten (Lipsky, 

1980).  

4.1.1 Gräsrotsbyråkratens agerande 

Gräsrotsbyråkraten, som i vårt fall är socialsekreterare, arbetar med klienter som har olika 

behov och bakgrunder där gräsrotsbyråkraten måste fatta snabba beslut och fördela 

begränsade resurser (Lipsky, 1980). Lipsky (1980) beskriver det arbetet som agerande i ett 

sammanhang av en osäkerhet. Gräsrotsbyråkrater har därför ett handlingsutrymme för sin 

bedömning för hur arbetet ska göras. Handlingsutrymmet betraktas som en nödvändighet 

inom det sociala fältet. I denna uppsats återspeglar Socialtjänstens missbruksenhet det sociala 

fältet. De bristande resurserna som finns inom en organisation begränsar gräsrotsbyråkratens 

handlingsutrymme. Eftersom resursernas tillgänglighet ökar efterfrågan på de resurserna blir 

resurserna alltid begränsade. Motstridiga och vagt formulerade mål, som oftast existerar inom 

det sociala fältet, begränsar också gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme. Därför utvecklar 

gräsrotsbyråkrater egna arbetsrutiner och informella arbetssätt som hjälper dem arbeta inom 

organisationens ramar och tillgodose klientens behov. Gräsrotsbyråkrater behöver agera med 

sunt förnuft för att båda parterna ska vara nöjda. De gör vardagliga prioriteringar och fattar 

självständiga beslut samt har sina rutiner och arbetssätt. Med hjälp av dessa prioriteringar, 

beslut, rutiner och arbetssätt anpassar gräsrotsbyråkraterna verksamhetens regler till 

praktiken. Det kan begränsa ledningens möjlighet att kontrollera gräsrotsbyråkraters arbete 

eftersom gräsrotsbyråkraterna arbetar med regler i vardagen. Det kan även leda till skillnader 

mellan syftet med regler och socialarbetarnas tolkning av dem (Lipsky, 1980). 

4.1.2 Handlingsutrymme 

Svensson, Johnsson & Laanemets (2014) diskuterar vidare gräsrotsbyråkratens 

handlingsutrymme och definierar det som ett utrymme för en gräsrotsbyråkrat att agera 

inom. Det formas delvis av organisationen där organisationens uppdrag avgör hur mycket 

utrymme socialarbetaren har. Delvis påverkas utrymmet av professionella tolkningar, rutiner, 

traditioner och mötet mellan klienten och socialarbetaren. Gräsrotsbyråkrater behöver skapa 

en relation med klienten och anpassa den relationen till organisationens mål vilket gör att de 

har en makt i relation till klienten. Klienten kan ställa krav på resurser i mötet med 

socialarbetaren men det är socialarbetaren som väljer hur den ska förhålla sig till de kraven. 

Socialarbetarens handlingsutrymme ligger mellan de olika ramarna där det definieras som en 

valmöjlighet. Det innebär att socialarbetaren har makt att göra ett val i sin bedömning och 

beslutsfattande (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2014). I samförstånd med Lipskys (1980) 

argument om att gräsrotsbyråkrater kan använda sitt handlingsutrymme på olika sätt 
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tydliggör författarna hur det kan göras i praktiken. Gräsrotsbyråkratens val kan sträcka sig 

från att gå utanför de givna ramarna för att anpassa insatser till klientens behov till att inte 

använda handlingsutrymmet fullt ut och hänvisa till att regler och lagar begränsar utrymmet. 

Dock krävs professionell kunskap och kompetens för att kunna göra förnuftiga val i hur 

olika situationer ska hanteras och bedöma rimlighet i de valen (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2014).  

 

Evans och Harris (2004) diskuterar vidare Lipskys begrepp gräsrotsbyråkrat. 

Gräsrotsbyråkraternas professionella kunskaper kan öka deras handlingsutrymme genom att 

de får ledningens tillit och acceptans för sina beslut. Vidare kräver arbetet under motstridiga 

och vagt formulerade mål gräsrotsbyråkratens tolkning av de olika regelverk. Regler och lagar 

kan därför både begränsa och öka gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme. Detta är eftersom 

de är vagt formulerade och ger utrymmet för gräsrotsbyråkratens tolkning samtidigt som 

arbetet regleras med hjälp av regelverket som måste lydas. Regeringen kräver av chefer att de 

håller en balans mellan klientens behov, krav och organisationens resurser utan att tydliggöra 

hur det skall göras. Därför blir det gräsrotsbyråkratens ansvar att hantera klienters krav på 

resurser genom att tolka deras behov (Evans & Harris, 2004). Ju högre grad av osäkerhet 

och obestämdhet existerar inom ett arbetsfält desto fler möjligheter finns för 

gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme. Även om området är detaljreglerad leder det ändå till 

gräsrotsbyråkratens tolkning för att anpassa regler till klientens varierande behov. Paradoxalt 

är att gräsrotsbyråkrater som förnekar möjlighet till tolkning av lagar och regler och därmed 

sitt handlingsutrymme, visar det handlingsutrymmet genom möjlighet till förnekelse (Evans 

& Harris, 2004). 

 

Det finns även kritik mot Lipskys begrepp gräsrotsbyråkrat. Evans & Harris (2004) lyfter 

fram Howes (1991) kritik om Lipskys syn på gräsrotsbyråkrater som på en maktfull 

yrkesgrupp där de diskuterar det sociala arbetet som om de påverkar allt de gör. Howe (1991) 

i Evans & Harris (2004) menar att utformningen av det sociala arbetet har förändrats där 

arbetet är mer styrd av regelverk, riktlinjer och chefer. Det är chefer som kontrollerar arbetets 

utformning genom att skapa standardiserade arbetsmetoder och rutiner för att anpassa 

arbetet till organisationens mål. Chefer har också makten att avgöra hur verksamhetens regler 

skall se ut och inte gräsrotsbyråkrater som Lipsky (1980) beskriver. Det regelverket som finns 

inom det sociala området är tydligt och det kan därför antas på ett tydligt sätt. Howe (1991) 

i Evans & Harris (2004) menar att gräsrotsbyråkraten inte har så stort handlingsutrymme 

som Lipsky (1980) menar att de har. Gräsrotsbyråkratens arbete med begränsade resurser 

påverkas av chefens åsikter kring budget och resursfördelning. Gräsrotsbyråkratens yrkesroll 

och definition kommer till uttryck med hjälp av media, politiker och den allmänna opinionen 

(Evans & Harris, 2004). Trots kritiken väljer vi den teorin eftersom den beskriver olika 

aspekter kring handlingsutrymmet. Även Howe (1991) i Evans & Harris (2004) bekräftar att 

socialt arbete inte kan standardiseras helt eftersom gräsrotsbyråkraten är en resurs i arbetet 

med klienten och därmed besitter ett visst handlingsutrymme.  
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4.2 Foucault 

Den teori vi valt att använda oss utav för att analysera frågeställningen om makt är Michael 

Foucaults teori om makt. Anledningen till att vi valt Foucaults teori är att det är en 

omfattande teori som berör många maktaspekter av det sociala arbetet. Vi har dragit ut två 

centrala begrepp från författarens maktanalys som vi anser är centrala för vår studie vilket är 

kunskap och styrkeförhållande. Dessa begrepp anser vi är relevanta då de tar upp kunskap som 

en makt och beskriver makten som relationell där båda parterna socialsekreterare och klient, 

besitter makt i relationen. Detta kan bidra till att analysera maktutövandet i relation till 

klienten men även vilka faktorer som möjliggör och begränsar handlingsutrymmet i studien. 

Michael Foucaults teori är känd inom många professioner i samhället men framförallt inom 

det sociala arbetet då socialt arbete utförs med människor och makten beskrivs alltid mellan 

två parter. Det Foucaults maktteori utgår ifrån är den relationella makten som kännetecknar 

maktrelationer mellan människor i en organisation (Lundström & Sunesson, 2016). I vårt fall 

kan maktutövandet återspeglas mellan klienten och socialsekreteraren. 

Klienter tar kontakt med organisationer som vill hjälpa individer, som i vårt fall är 

Socialtjänsten för att göra en förändring av sin livssituation. Den kontakten har en 

underliggande maktaspekt. Makt kan i det fall visas genom möjlighet att fördela resurser som 

socialsekreterare i detta fall har tillgång till i sitt handlingsutrymme men även vilka 

förväntningar och samhällsnormer som socialsekreterare har på klienten (Foucault, 2017). 

Socialsekreteraren för en synlig och uppenbar makt genom sin myndighetsutövning men 

makten kan även vara osynlig och subtil i relationen med klienten på grund av 

socialsekreterarens yrkesroll och mål till att hjälpa människor få ett bättre liv. Foucault (2017) 

menar att i den relationella makten har båda parterna makt. Klient och socialsekreterare 

använder makten båda som medel för att utöva motstånd. Foucault menar att även om det 

är en ojämn maktrelation där socialsekreteraren har kunskaper, befogenheter, 

organisationens resurser och professionaliteten betyder det inte att klienten per automatik är 

maktlös. Den kan fortfarande söka hjälpen eller använda olika taktiker för att t.ex. kringgå 

ett möte (Swärd och Starrin, 2016). Dock menar Foucault (2017) att i organisationer där 

socialarbetare hjälper och stödjer individer blir maktrelationer tydliga. Samtidigt som makten 

kan ses som osynlig och svår att behandla därför att socialsekreterarens mål är att hjälpa 

människor till ett bättre liv. 

4.2.1 Styrkeförhållande 

Styrkeförhållande är ett centralt begrepp som nämns i Foucaults maktanalys. Det syftar till 

att beskriva att makten inte är något definitivt utan att den skapas hela tiden i en relation med 

andra människor. Makten behöver inte vara en resurs i en organisation eller i ens 

handlingsutrymme utan det kan också vara styrkan i en relation som mäter makten (Foucault, 

2017). Foucault behandlar frågan om relationell makt och menar att makten påverkar genom 

ojämlikhet i t.ex. utredningen då en för utredningen och den andra är påverkad av den. 

Samtidigt som det är föränderliga relationer i ett arbete med människor (Hörnqvist, 1996). 

Makten finns inbyggd i relationen och den är aldrig absolut utan mer relativ. I en relation 
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pågår ständigt förändringar som kan vara konflikter, företeelser eller processer som leder till 

förändrade situationer för relationen (Foucault, 2017). Den part som besitter mer makt, får 

den makten genom omständigheterna kring relationen. Makten bör betraktas som en boll 

som ständigt kastas mellan klienten och socialsekreteraren vilket innebär att makten är 

förändringsbar (Börjesson & Rehn, 1999).  

4.2.2 Kunskap som makt 

Foucault framhäver även att kunskap är makt och att en socialarbetare som arbetar inom en 

organisation har kunskaper inom olika områden som klienten söker en resurs ifrån. Foucault 

menar att personer som arbetar inom människobehandlande organisationer får tillgång till 

en begreppsapparat genom sin kunskap för att kunna ha makten att sätta namn på beteenden 

eller problem (Foucault, 2017). Han menar att kunskap och makt går hand i hand med 

varandra. För att förstå begreppen och hur de är sammankopplade till varandra är det viktigt 

att studera kunskap inom verksamheter som berör människor där relationer kan skapas och 

upprätthållas på ett sådant sätt som gör de kontrollerbara. Kunskapen som socialsekreterare 

besitter i detta fall, påverkar klienten genom att diktera hur klienten bör bete sig och handla 

(Hörnqvist, 1996). 

Foucault har fått kritik för att han förflyttar sig mellan olika professioner och 

samhällsvetenskapliga ämnen utan att det finns en återkoppling till empiriskt material. Det 

han syftar på är inte en generell syn på makt utan mer konkret syn inom ämnena därför är 

det viktigt att han återspeglar sina olika ämnen till arbeten som berör det (Lindgren, 1999). 

Trots kritik som Foucault fått valdes ändå denna teori då makten kan vara enklare att se då 

Foucault i detta fall i sin maktanalys studerar människor i organisationer vilket vi också gör. 

5. Metod 

I följande avsnitt presenteras vår förförståelse och studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt för att sedan 

introducera studiens kvalitativa design, urval, datainsamling och analys. Därefter diskuteras våra etiska 

överväganden och en metoddiskussion förs i slutet innefattande diskussionen av trovärdighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och objektivitet.   

5.1 Förförståelse 

Vi har olika erfarenheter av socialt arbete och missbruksvården. Mariia har inte arbetat inom 

ett socialt område men deltog i verksamhetsbelagda studier i en organisation som arbetar 

med klienter som har haft missbruksproblematik. Det bidrog till en större förståelse kring 

målgruppen och deras behov. Amina har däremot arbetat inom det sociala arbetets praktik 

med äldre inom omsorgsverksamheten bland annat som chef och biståndshandläggare vilket 

medför en viss förståelse för utredningsprocessen. Amina har dock inte fått insyn i 

missbruksvården. Arbetet inom omsorgsverksamheten har bidragit till kunskaper till viss del 

men skiljer sig från missbruksvården. Våra erfarenheter var en bidragande faktor till vårt 
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intresse för det området men vi har försökt att ha ett neutralt förhållningssätt under 

upprättandet av denna uppsats. Anledningen till det var vår vilja och nyfikenhet att erhålla 

socialsekreterares upplevelser av handlingsutrymmet.   

5.2 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Vi har valt att använda oss av Hermeneutiken som härstammar från Idealismen och syftar 

till att förstå och tolka kunskap. Att vår studie vilar på Hermeneutisk grund syftar på vårt 

intresse att studera socialsekreterares tolkningar av upplevelser de har. Inom Hermeneutiken 

ses kunskap som en del av en helhet och människan uppfattas som ett subjekt då den består 

av tal, skrift, vilja och känslor (Holm Ingemann, 2016). Vårt mål var att förstå en del av en 

helhet det vill säga faktorer som socialsekreterare tror påverkar utredningsprocessen enligt 

Socialtjänstlagen. Helheten är istället det som tolkas som det sociala arbetet inom 

Socialtjänsten och den kan förstås genom att studera delen. Delen kan även definieras som 

socialsekreterares svar på våra frågor där intervjun betraktas som en helhet. Genom att 

studera enskilda svar ökade förståelsen av både delen och helheten. Således fanns den 

vetenskapsteoretiska utgångspunkten med under hela undersökningsprocessen.  

 

Den hermeneutiska synen vilar på antagandet att kunskap ska studeras utifrån tolkning och 

förståelse. Tolkning handlar om att upptäcka och förstå det som respondenten försöker säga 

medan förståelse syftar till förmågan att betrakta världen utifrån någon annans perspektiv 

(Holm Ingemann, 2016). Utifrån vårt syfte ville vi tolka och förstå respondenternas egna 

upplevelser kring faktorer som de såg som möjligheter och begränsningar och inte att hitta 

en objektiv sanning kring de faktorerna. Inom Hermeneutiken betraktas den sociala världen 

som beroende av observatören och forskaren som är observatör blir därför en del av den 

sociala verkligheten som den undersöker. Därmed blev vi som forskare en del av vår egen 

forskning vilket innebär att vi hade förförståelse i form av erfarenheter och tillfälliga 

föreställningar av problemet som studerades men att vi försökte se bort ifrån den trots det. 

Inom hermeneutiken betraktas egna insikter och erfarenheter som viktiga. Däremot behöver 

forskare vara medvetna om sina fördomar och beredda att förkasta dem för att nå djupare 

förståelse av det de studerar (Holm Ingemann, 2016).  

5.3 Design  

Vår studie gjordes med hjälp av en kvalitativ metod för att undersöka våra forskningsfrågor. 

Kvalitativa metoder anses vara lämpliga för att studera personliga åsikter, känslor och 

uppfattningar kring ett fenomen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Den metoden valdes 

för att upptäcka socialsekreterarnas åsikter och upplevelser kring faktorer som möjliggör och 

begränsar utredningsprocessen enligt SoL. Dessutom innehåller en kvalitativ metod den 

induktiva och den tolkande utgångspunkten därför riktar den sig på att undersöka hur 

respondenter tolkar den sociala verkligheten (Bryman, 2011). Denna metod var passande för 

oss eftersom socialsekreterares upplevelser och tolkningar av faktorer som möjliggör och 

begränsar handlingsutrymmet var centrala för vår undersökning. Därmed fick vi en detaljerad 
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bild av handlingsutrymmet med hjälp av denna metod. Den kvalitativa metoden fokuserar 

på ord och kan redogöra för det sociala arbetets praktik även om det finns osäkerheter och 

tvetydigheter i svaren. Det finns även mer än en giltig förklaring eftersom det bygger på 

forskarens sätt att tolka (Denscombe, 2009). Vi upplevde även att den sociala verkligheten 

som socialsekreterare arbetar i utifrån, deras ord var av vikt därför valdes den kvalitativa 

metoden. 

5.4 Urval 

Med hänsyn till syftet för denna studie var det viktigt att intervjua just socialsekreterare. De 

urvalskriterier vi valde kring målgruppen var att respondenterna skulle arbeta på 

missbruksenheten eftersom vi ville undersöka ett område där inte finns mycket forskning 

kring handlingsutrymmet. Socialsekreterarna inom missbruksenheten skulle även arbeta med 

utredningar enligt SoL vilket återspeglar vårt syfte men även på grund av problematiken med 

bristande resursfördelning kring SoL. Vad gäller geografiskt urval avgränsade vi oss till 

Hallands och Skåne län men vår tanke var inte att genomföra en komparativ studie utan valet 

gjordes på grund av tillgänglighet. Dessutom ställde vi inte krav på en viss åldersgrupp 

eftersom vi ville få en bred uppfattning kring ämnet. Vi genomförde ett icke 

sannolikhetsurval som innebär att vi hade en viss bestämmanderätt gällande urvalet. Ett icke 

sannolikhetsurval används när forskaren inte kan inkludera ett stort urval i undersökningen 

och det kan vara explorativt som betyder att forskaren väljer respondenterna utifrån deras 

expertis eller erfarenheter kring ett fenomen (Denscombe, 2009). Detta var idealt för vår 

undersökning därför att målet var att nå respondenter med kunskapen inom 

missbruksområdet och samla in erfarenheter om handlingsutrymmet. Vi föredrog ett litet 

urval för att gå in djupare på varje intervju istället för att få en överblick på en större 

population (Denscombe, 2009).  

 

För att få kontakt med respondenterna genomfördes ett bekvämlighetsurval det vill säga att 

urvalet gjordes utifrån tillgänglighet. Det urvalet medförde en bekvämlighet för forskaren att 

välja dem som fanns nära till hands därför gjordes det urvalet (Bryman, 2011). Via kontakt 

med fem Socialtjänsters receptioner fick vi kontaktuppgifter till ledningen för 

missbruksenheter inom tre kommuner i Halland och två kommuner i Skåne län. Sedan 

skickade vi ett mail med information om studien till ledningen. I mailet frågade vi om tillåtelse 

att genomföra studien i deras organisationer samt om de kunde framföra informationen om 

vår undersökning till socialsekreterare. En kommun inom Skåne och en kommun inom 

Halland accepterade vår förfrågan. De socialsekreterare som hade önskan att delta i studien 

återkom till oss via mail med sina kontaktuppgifter. Därefter skickade vi ett missivbrev (se 

bilaga A) med information om studien till de återkomna socialsekreterarna. Vårt mål var att 

intervjua 8 socialsekreterare men fick tillgång till 7 på grund av ett återbud.      
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5.5 Datainsamling  

Vid val av plats och tid har vi tagit del av respondenternas önskemål för att skapa en så lugn 

och trygg känsla som möjligt för respondenterna dels för att skapa förtroende men även för 

de skall våga uttrycka sig fritt under intervjun (Bryman, 2011). Vi genomförde alla intervjuer 

på respondenternas arbetsplatser under vardagar i ett rum där en intervjuare och en 

respondent befann sig. Vid intervjuerna hade vi i åtanke placeringen, för att få en avslappnad 

situation. Detta gjorde vi genom att sitta snett mot varandra (Denscombe, 2009). Därefter 

presenterade vi först syftet med studien och de forskningsetiska principerna som vi följer. 

Vidare frågade vi om tillåtelse av inspelning av intervjuer och sedan skrevs 

samtyckesblanketten under (se bilaga B).  

 

Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer som karakteriseras med att intervjuaren har en 

färdig intervjuguide som frågorna skall fokusera efter. Semistrukturerade intervjuer omfattas 

av respondentens prioriteringar även om det finns lite kontroll av intervjuaren (Denscombe, 

2009). Det var viktigt för oss att ha en semistrukturerad intervju därför att vi eftersträvade 

att få fram intervjupersonernas livsvärld, upplevelser och synpunkter på fenomenet innan vi 

tog fram vetenskapliga förklaringar (Denscombe, 2009). Vi hade en tematiserad intervjuguide 

med öppna frågor (se bilaga C) som skulle besvaras. Intervjuguiden skapades tematiskt 

utifrån syftet och innefattade följande teman: Bakgrundsinformation, Möjligheter och 

Begränsningar i handlingsutrymmet samt Maktutövning. I intervjuguiden började vi med 

frågor som handlade om bakgrundsinformation om respondenter såsom Vilken utbildning har 

du? för att skapa en trygg känsla hos respondenterna. Att vi ställde frågor som var likartade 

när vi utförde intervjuer var av betydelse därför att vi ville att alla respondenter skulle få 

samma frågor (Bryman, 2011).   

 

Alla intervjuer spelades in med hjälp av en mobiltelefon eftersom vi ville nå respondenternas 

berättelser och undvika att förlora uttryck eller ord som kunde vara betydande för analysen. 

Sedan förde vi anteckningar under intervjuerna med syftet att få en känsla av 

respondenternas upplevelser men även för att ge tid för respondenterna att fundera över sina 

svar. Intervjuerna tog mellan 26–65 minuter därefter transkriberades materialet med hjälp av 

en dator. Under transkriberingen av inspelningarna var det viktigt att lyssna på 

respondenternas svar berättade men även hur de uttryckte svaren (Bryman, 2011). 

Transkriberingarna resulterade totalt i 54 sidor transkriberat material. Vi utförde vissa 

justeringar såsom att fiktiva namn tilldelades, hummandet och namn på städer samt 

organisationer har tagits bort. Vi valde att benämna respondenterna till Eva, Julia, Vera, 

Ingrid, Lisa, Emma och Frida. Respondenternas ålder var mellan 24 och 49 år med 

arbetslivserfarenheter som socialsekreterare inom missbruksenheten mellan 2 och 11 år. 

Därutöver skrevs punkter, kommatecken och förtydligande av vem respondenterna menar i 

hakparentes för att öka läsbarheten. Efter att transkriberingarna var genomförda lästes 

materialet flera gånger för att hitta mönster och teman inför den kommande analysen 

(Denscombe, 2009).  



   
 

23 

 

5.6 Analysmetod  

Utgångspunkten för vår studie var en tematisk analys som innebär sökandet efter teman i 

materialet eftersom vi ville identifiera nyckelbegrepp och meningar utifrån respondenternas 

uttalande. En generell strategi för en tematisk analys finns i Framework som är en 

matrisbaserad metod för att ordna och systematisera data (Bryman, 2011). Kärnan i 

Framework är att utveckla centrala teman och subteman som sammanställs utifrån 

transkriberingarna och utgör ett återkommande motiv i texten. Anledningen till att vi valde 

Framework som analysprocess var för att kunna systematisera materialet överskådligt men 

även minska risken för en teoristyrd analys genom att vi utvecklade teman utifrån 

respondenternas svar och inte teorier. 

Teman skapades under en noggrann läsning av materialet där vi fokuserade på repetitioner, 

metaforer, analogier, lokala uttryck samt likheter och skillnader (Bryman, 2011). Detta är inte 

Framework i sin helhet då Framework inte är en helt utarbetad metod ännu. Det är bara 

rekommendationer om hur det går att tematisera materialet. Dock valde vi ändå att se det 

utifrån Framework då målet var att hitta teman (Watt Boolsen, 2007). I analysen fann vi 

teman kring vilka möjligheter, begränsningar och maktutövande socialsekreterarna uppfattar 

att de har. De teman vi fann utifrån transkriberingarna är Uppdrag, Lagar & riktlinjer, 

Resurser, Klienters inställning samt Socialsekreterares subjektivitet. Därefter tolkade vi 

materialet utifrån syftet och frågeställningar med hjälp av begreppet gräsrotsbyråkrat, 

Foucaults maktteori och tidigare forskning. Vi valde ut citat för de centrala teman som vi 

fann då dem ansågs vara relevanta för analysen i förhållande till materialet, teorierna och 

tidigare forskning. 

5.7 Etiska överväganden 

Forskaren behöver göra överväganden i sin forskning mellan sitt intresse att finna ny 

kunskap och deltagarnas intresse att få integritetsskydd (Vetenskapsrådet, 2017). 

Forskningen kan endast godkännas om den gjordes med respekt för människovärden, 

dennes frihet och rättigheter. Människors välfärd får därför företräde framför vetenskapens 

och samhällets behov (Svensson & Ahrne, 2011). Därför har vi följt forskningsetiska 

principer såsom informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet för 

att undvika att respondenterna tar skada av deltagandet. Informationskravet handlar om att 

deltagarna har rätt till information kring studien. Vi har därför skickat ett missivbrev till 

socialsekreterare som ville delta med information kring vår studie samt upplysning om att vi 

följer forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2017). Vi har även förmedlat syftet med 

undersökningen, vad informationen kommer att användas till och hur undersökningen ska 

genomföras tidigt under intervjuernas gång. Dessutom frågade vi om inspelningen och 

betonade att deltagandet är frivilligt, kan avbrytas när som helst och svaren är konfidentiella. 

 

Vi följde även samtyckeskravet som syftar till att respondenten inte får tvingas till att medverka 

i undersökningen utan att den får tillräckligt med information om studien (Vetenskapsrådet, 

2017). Detta gjordes genom att informera om studien tidigt både med hjälp av ett missivbrev 
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men även i början av varje intervju. De har även angivit sitt samtycke både muntligt och 

skriftligt eftersom de själva visat intresse till studien och underskrivit en samtyckesblankett. 

Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter som samlas under intervjuer måste bevaras och 

redovisas på ett sätt som gör att respondenter inte kan identifieras av andra (Svensson & 

Ahrne, 2011). Vi har således så långt som möjligt skyddat deras personliga uppgifter genom 

att använda fiktiva namn under transkriberingen och analysen samt bevarat den riktiga 

informationen oåtkomligt för obehöriga. Dessutom har vi bara valt att använda oss av län 

och inte städer för att det i vissa städer går att identifiera socialsekreterare. Därefter har vi 

följt nyttjandekravet som menas med att materialet som samlas in, endast skall användas i 

forskningsändamål. Vi har bara använt materialet i utbildningssyfte och delgett till deltagarna 

att uppsatsen kommer att publiceras på avsett ställe (Vetenskapsrådet, 2017). Vid avslutning 

av intervjuerna har vi tackat respondenterna för deltagandet och påmint dem om att vi följer 

forskningsetiska principer genom hela arbetet för att respondenterna inte skulle känna sig 

“utnyttjade” av situationen (Bryman, 2011). Vi har även erbjudit deltagarna att ta del av vårt 

examensarbete genom att skicka det till dem efter godkännandet.  

5.8 Metoddiskussion 

I vår kvalitativa studie finns en chans för motsägelser och tvetydighet eftersom 

respondenterna gjorde egna tolkningar kring ämnet som vi undersökte. Inom det sociala 

arbetets praktik finns nämligen osäkerheter kring ämnet Handlingsutrymme därför att det är 

brett. En kvalitativ metod var givande för oss eftersom den hjälpte beskriva de osäkerheter 

och tolkningar (Denscombe, 2009). Det finns även mer än en giltig förklaring i en kvalitativ 

design eftersom den bygger på forskarens skicklighet i tolkningen. I detta fall är det vi som 

tolkar materialet vi får in av respondenterna men även respondenterna som tolkar våra 

frågor. I detta fall kan det bli en variation i resultat beroende på om vi tolkar materialet 

likadant eller om vi tolkar materialet på det sätt som respondenten vill att det skall uppfattas 

som. På detta sätt existerar det en variation, menar Denscombe (2009). Detta valde vi att se 

som en fördel eftersom variation av tolkning alltid är viktigt för att se om andra delar varit 

betydelsefulla men också för att se att vissa tolkar delarna olika.  Att ha en kvalitativ metod 

för vårt syfte var av vikt eftersom vi inte ville generalisera resultatet utan att få mer ingående 

kunskaper kring ämnet (Denscombe, 2009).  

Vi valde att göra ett bekvämlighetsurval som vi upplevde var ett smidigt sätt för att ta kontakt 

med respondenter i den kvalitativa studien. Det påverkade studiens trovärdighet, som betyder 

att producerad forskningsdata är med rimlig sannolikhet säker och exakt (Denscombe, 2009). 

Trovärdigheten i urvalet påverkades negativt eftersom ledningen framförde informationen 

om studien till socialsekreterare utanför vår insyn. Det innebär att ledningen kunde ha 

inflytandet över vilka som visade intresse till deltagandet. Studiens överförbarhet betyder en 

möjlighet att överföra resultatet till liknande organisationer och situationer (Denscombe, 

2009). Vi intervjuade 7 socialsekreterare vilket är ett litet antal respondenter för att kunna 

överföra resultatet till andra organisationer inom missbruksområdet.  
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Datainsamlingarna, som gjordes i två olika län, hade inte i detta fall ett jämförande syfte 

därför minskades möjlighet till överförbarhet på grund av jämförelserna. Vi bestämde att inte 

göra ett komparativt urval eftersom syftet med vår studie handlade om faktorer som 

socialsekreterarna upplever begränsar och möjliggör utredningsarbete enligt SoL. Därmed 

var vi inte intresserade av hur specifika län eller kommuner påverkar de faktorerna. Dock 

ökar möjligheten till överförbarheten om forskaren ger relevant information om studien för 

att läsaren skall kunna bedöma om resultat kan överföras till liknande situationer 

(Denscombe, 2009). Vi beskrev detaljerat undersökningsprocessen och redovisade 

respondenternas yrkesområde, arbetsuppgifter, ålder och upplevelser av faktorer som ses 

som möjligheter samt begränsningar i utredningsarbetet. Det gjordes för att läsaren skall 

kunna göra den bedömningen. Den kvalitativa studien bedöms vidare utifrån tillförlitlighet som 

karakteriseras med en tydlig beskrivning av metoder, datainsamling och analys (Bryman, 

2011). Tillförlitligheten ökade eftersom vi gjorde en detaljerad beskrivning av 

undersökningsprocessen. Till exempel finns det en noggrann beskrivning av urval, 

datainsamling, bearbetning av materialet, analysprocess och anledningar till överväganden vi 

gjort under hela arbetet samt slutsatser.   

De fördelar som finns med vår kvalitativa metod är att åsikter, känslor och uppfattningar 

visades direkt i mötet med respondenterna som ledde till att svaren blev mer personliga 

(Denscombe, 2009). Att ha använt oss av semistrukturerade intervjuer bidrog även till att få 

respondenternas egenutvecklade svar, som vi har utgått ifrån i analysen eftersom de kunde 

prata fritt kring öppna frågor. Trovärdigheten i detta sammanhang ökade genom att vi har 

ställt frågor till respondenterna och sammanfattade respondenternas svar som en bekräftelse 

till en rätt uppfattning av vad de menade (Denscombe, 2009). Däremot uppfattade 

respondenterna vissa frågor som kluriga, exempelvis uttryckte de sig som att vara nyfikna i en 

fråga som handlade om personliga faktorer när vi istället menade personliga faktorer som 

kunskap och erfarenheter. Vi kommer att ha det i åtanke för kommande uppsatser att 

konkretisera frågorna mer i intervjuguiden.  

Trovärdigheten kunde påverkas negativt av respondenternas svar, det vill säga att de kunde 

välja att försköna situationen för att tala till verksamhetens fördel. Att vi gjorde 

semistrukturerade intervjuer kunde också ledda till att vi lämnade en tonvikt på 

intervjuprocesser. Det är eftersom vår närvaro under intervjuerna kunde påverka hur 

respondenterna svarade, vilket är även negativt för resultatet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2011). Om vi valde istället en strukturerad intervju skulle det kunna vara en risk för en 

teoristyrd intervju eftersom vi som forskare hade kunnat strukturera intervjuguiden efter en 

teori (Denscombe, 2009). I efterhand har vi även funderat på vilket resultat vi skulle kunna 

få om vi hade observerat socialsekreterarna i deras miljöer. Det hade eventuellt upptäckts 

andra faktorer än de som socialsekreterarna beskrev.  

Dessutom kunde inspelningen och underskrift av samtyckesblanketten påverka 

respondenternas motivation till att svara på frågor därför att de kunde skapa en känsla av 

förhör och bundenhet till studien (Denscombe, 2009). Det var därför viktigt för oss att 

informera dem om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Dessutom 
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berättade vi om att inspelningen kommer att behandlas utifrån de forskningsetiska 

principerna, det vill säga konfidentiellt och raderas efter uppsatsens godkännande. Däremot 

ökar trovärdigheten om respondenterna känner sig lugna och trygga under intervjuerna samt 

vågar uttrycka sig (Denscombe, 2009). Vi anser att vi skapade förutsättningar till det genom 

att intervjua dem i deras arbetsmiljöer och genom att sitta snett mot varandra. Vi började 

också med bakgrundsfrågor som kunde bidra till att respondenterna kände sig avslappnade i 

situationen. Anteckningarna under intervjuerna kunde ledda både till att respondenterna 

upplevde ha möjlighet att tänka kring frågor samtidigt som det kunde vara stressande att se 

oss skrivandes. Dock informerade vi om hur materialet skulle användas samt föreslog att ta 

del av vår studie när uppsatsen blir godkänd vilket kunde öka deras förtroende till oss som 

forskare (Denscombe, 2009). 

Vår analysmetod var en bidragande faktor i studien eftersom Framework gav en tydlig och 

konsekvent bild till resultatet samt en skarpare röd tråd. En negativ aspekt som vi upplevde 

kring analysmetoden var att vid identifiering av teman utifrån materialet fanns inte ett tydligt 

tillvägagångssätt utan att den erbjöd endast vissa tekniker på grund av bristande 

metodutveckling (Bryman, 2011). Vi tycker dock inte att det påverkade resultatet negativt 

därför att vi fann återkommande teman. Eftersom vi valt att avgränsa oss till delar av 

maktanalysen såsom begreppen kunskap och styrkeförhållande kan vissa delar av den totala 

maktanalysen gå förlorade. Vi såg inte den teorin som något helhetsförklarande i studien utan 

att vi ville belysa vissa aspekter av makten i handlingsutrymmet. Vi upplever därför att dessa 

begrepp var relevanta för oss då vi inte ville förklara makten utan bara studera hur den 

synliggörs som en begränsande eller möjliggörande faktor i handlingsutrymmet. 

En annan aspekt som bör hållas i åtanke är hur vi som forskarna tolkar materialet genom 

analysmetoden. Denscombe (2009) beskriver att forskningen kan vara en produkt av 

forskaren snarare än kunskap som nås. Att komma ifrån jaget innebär att resultatet måste 

hanteras med en försiktighet för vår del. Med en försiktighet menar vi i detta fall att våra 

åsikter och personliga preferenser inte gjorde resultat och analys teoristyrda utan att fokus 

låg på respondenternas svar. Kriterier för att bedöma den kvalitativa forskningen blir svårare 

att handskas med eftersom den lyfter fram tolkning och inte mätning. Det blir därför viktigt 

att inte försöka bekräfta det som forskaren har i sitt jag. Istället skall forskaren ha i åtanke det 

som den hermeneutiska utgångspunkten hävdar, nämligen att se bort från förförståelsen för 

att lämna rum för hur andra tolkar delen av en helhet (Holm Ingemann, 2016). Vidare skall 

forskaren visa att egna värderingar och teorier har inte medvetet påverkat genomförande och 

slutsatser i studien, det vill säga diskutera studiens objektivitet (Bryman, 2011). Vi har beskrivit 

våra erfarenheter som kunde ha påverkan på vår förförståelse. Vi var också medvetna om 

förförståelsen och försökte distansera egna övertygelser med forskningsobjekt under hela 

arbetet. Vi försökte därför vara så neutrala som möjligt under intervjuerna men även bearbeta 

och analysera materialet på ett opartiskt sätt.  
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6. Resultat och analys 
Vi har valt att sammanväva resultat och analys där vi redovisar och analyserar respondenternas utsagor 

under följande teman: Uppdrag, Lagar & riktlinjer, Resurser, Klienters inställning och Socialsekreterares 

subjektivitet. 

6.1 Uppdrag 

Respondenterna tar under intervjuerna upp att en faktor som påverkar utredningsarbetet är 

uppdraget de har i organisationen som bestämmer vad som ska göras. Det sätter ramar för 

deras handlingsutrymme i utredningsprocessen enligt SoL. Detta betraktas som en 

begränsning av socialsekreterarna eftersom de uppfattar sitt uppdrag som att utreda ärenden 

genom att samla in information, göra bedömningar, fatta beslut samt följa upp klienter. Fyra 

av sju intervjupersonerna menar även att uppdraget styr deras arbete eftersom det i uppdraget 

anges med tydlighet vad som skall göras. Samtidigt som tydligheten i uppdraget finns, 

möjliggörs även handlingsutrymmet eftersom det blir som en pil till att arbeta i rätt riktning. 

På detta sätt ses uppdraget både som en möjlighet och en begräsning i handlingsutrymmet.  

 

Mitt uppdrag påverkar mitt arbete hela tiden. Liksom det är det jag jobbar efter. Jag tycker att det 

är bra att det är tydligt. Det framgår tydligt vad är det som ska… vad är det som ingår i uppdraget 

och jag utgår ifrån det. Jag gillar när det är liksom… jag vet vad jag ska göra.  

- Julia 

Enligt begreppet gräsrotsbyråkrat formas socialsekreterares handlingsutrymme delvis av 

organisationens uppdrag eftersom uppdraget sätter ramar för det (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2014). Det anser intervjupersonerna är en fördel därför att det möjliggör arbetet. 

I Gunnarsson & Karlssons (2017) studie framgår det också att socialsekreterare definierar 

sina arbetsuppgifter utifrån uppdraget där de avgränsar vad de ska ansvara för. Vidare 

påverkas utrymmet inom uppdraget även av socialsekreterares professionella tolkningar, 

rutiner, traditioner och mötet med klienten, enligt begreppet gräsrotsbyråkrat (Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2014). Respondenterna anser att även om uppdraget är tydligt och 

vissa saker måste göras, finns det också utrymme för anpassning av arbetsinnehåll efter 

klientens behov. Exempelvis framhäver tre av sju av intervjupersonerna att de kan bestämma 

antal möten med klienten, vilka kontakter med nyckelpersoner som behövs för utredningen 

enligt SoL eller frångå vissa rutiner i utredningsprocessen. Respondenterna ser detta som en 

möjlighet i utredningsarbetet. Vidare kan även detta kopplas till Lipskys (1980) ståndpunkt 

om att gräsrotsbyråkrater utvecklar egna arbetsrutiner och informella arbetssätt som hjälper 

dem agera inom organisationens ramar och samtidigt tillgodose klientens behov. Det 

synliggörs i respondenternas svar därför att de individanpassar sina rutiner efter klienten. 

 

Alla [klienter] fixar ju inte att göra enligt vår mall. Och då försöker vi styra det att det blir 

individanpassad. I vissa fall behöver vi ta det med chefen om det är okej att göra på ett annat sätt 
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än vi vanligtvis brukar göra. Men har man bara en god förklaring och motivering till det då brukar 

det inte vara några konstigheter. 

- Julia 

6.2 Lagar & riktlinjer 

Samtliga respondenter uppfattar Socialtjänstlagen och riktlinjer som faktorer som påverkar 

utredningsarbetet och som upplevs vara både möjligheter och begränsningar. Eftersom 

Socialtjänstlagen och riktlinjer är breda finns det ett utrymme i arbetet. De skapar möjligheter 

för tolkning och ger trygghet i arbete eftersom de inte är detaljrika samtidigt som lagen och 

riktlinjerna ses som en begränsning då de är svårtolkade.  

Tolkandet och handlandet blir en viktig del i Socialtjänstlagen och riktlinjer, menar sex av sju 

respondenter, därför att meningen med utredningsarbetet är att hjälpa andra människor. Det 

finns enligt respondenterna en valmöjlighet i bedömning och beslutsfattande precis som 

Lipsky i Svensson, Johnsson och Laanemets (2014) beskriver. Samtliga socialsekreterarna 

beskriver vidare att de måste arbeta med sunt förnuft och att det måste finnas en 

mångsidighet i lagen för att kunna hjälpa klienter. Intervjupersonerna menar att de utvecklar 

egna rutiner, arbetssätt samt prioriteringar genom att tolka lagen och skapa förändring i 

klientens situation vilket kan ses som en möjlighet i detta fall. Den tolkningsprocessen görs 

alltid vid vagt formulerade mål och regelverk, menar Evans och Harris (2004). De sex 

respondenterna upplever också att flexibiliteten och friheten möjliggör handlingsutrymmet 

eftersom människor inte är fyrkantiga därför är tolkandet och möjligheten att röra sig utanför 

ramarna en stor del av utredningsprocessen. 

Det jag upplever som fördelar är enligt ramlagen är ju att den ger så stor frihet och flexibilitet och 

man kan ju anpassa sig efter dem… hur ska man säga skiftande omständigheterna och ja att 

friheten gör ju så mycket och att testa själv vilka metoder som passar. 

- Frida  

Citatet ovan går i linje med tidigare forskning av Ellis (2013) där författaren anser att 

människobehandlande organisationer har informella och formella krav därför krävs det 

mångsidighet i regelverken. Fem av sju respondenter uppfattar dock även att 

Socialtjänstlagen ger goda möjligheter till utredningsarbetet därför att lagen blir som en 

trygghet att falla tillbaka till ifall någon ifrågasätter deras agerande. Det respondenterna anser 

bekräftar även Evans (2011) studie i tidigare forskning där lagen kan betraktas som en 

möjliggörande faktor eftersom den kan användas på ett sätt som ger klarhet i arbetet. 

Eftersom lagen ger klarhet i arbetet skapar den även trygghet för socialsekreterarna. 

 Asså fördelarna är ju att jag är ju skyddad av lagen. Jag måste förhålla mig till lagen då är det 

också det som någonstans jag kan alltid falla tillbaka på, om det skulle hända någonting. Har jag 

följt lagen då har jag ju ryggen fri om jag skulle bli anmäld till exempel eller något skulle hända så 

det är både en trygghet på ett sätt. 
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- Eva 

Samtliga respondenter upplever även Socialtjänstlagen som en begränsande faktor för 

handlingsutrymmet. Anledningen till det beror på lagens otydlighet vilket försvårar 

tolkningen. Olika tolkningar av lagen kan leda till att rättssäkerheten hotas och 

likabehandlingsprincipen inte uppfylls. Enligt respondenterna blir lagen svårt att tolka 

eftersom den är otydlig. I detta fall skapas en oenighet kring lagen vid tolkningen där 

respondenterna anser att det är bra med tolkningsutrymmet samtidigt som lagen är 

svårtolkad för att anpassa den efter klienter.  

Det är ju egentligen också lagen eftersom det är så styrt av lagen så blir det också ibland väldigt 

fyrkantigt när man jobbar. För att jag menar att vi ändå jobbar med människor och människor är 

inte fyrkantiga i sig själva. 

- Eva 

Molander (2011) hävdar precis som respondenterna att lagen inte lämnar rum för komplexa 

fall och socialsekreterares handlingsutrymme begränsas utifrån krav på 

likabehandlingsprincipen i lagen. Det är här som respondenternas utsagor blir motsägelsefulla. 

Eva och de andra respondenterna menar att människor inte är fyrkantiga medan lagen är 

fyrkantig i sitt sett att se på människor. Samtidigt som det finns en trygghet i lagen genom 

lagen skapas också en otrygghet kring de vagt formulerade målen i lagen. 

En respondent anser att riktlinjer, exempelvis Socialtjänstens riktlinjer, är en påverkande 

faktor i utredningsarbetet eftersom de är mer detaljstyrda än lagstiftningen. Riktlinjer är 

begränsande därför att de styr utredningsarbetet, det vill säga vilka kontakter 

socialsekreterare ska ta och hur utredningen ska se ut. Det blir problematiskt, menar 

respondenten, därför att erfarenheter och kompetenser inom området inte alltid räcker till. 

Av denna anledning måste faktorer såsom lagen och riktlinjerna bli mer konkreta och 

lätthanterliga. 

Nackdelarna är ju att inte ha vissa metoder skrivna, asså man har ju frihet att kunna bestämma, 

anpassa och ha en flexibilitet men samtidigt finns det inget som är i detalj. Det skapar ju hinder 

och svårigheter ibland. Det kan ju skapa att ibland till och med kan fatta fel beslut... Att man 

utgår utifrån sin egen expertis och tar tillvara på sina kompetenser och erfarenheter och det är ju 

inte alltid att dem räcker till. 

- Frida 

Tidigare forskning skriven av Duner & Nordström (2006) visar att det sociala fältet vilket 

socialsekreterare agerar inom beskrivs med en osäkerhet där socialsekreterares 

handlingsutrymme begränsas på grund av den osäkerheten. Dock uppfattar Evans & Harris 

(2004) att ju högre grad av osäkerhet det existerar inom ett arbetsfält desto fler möjligheter 

finns för gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme. Detta motsäger bland annat två 

respondenter eftersom osäkerheten skapar hinder för deras agerande. Lagen betraktas 

ytterligare som en påverkande och begränsande faktor för två av respondenterna därför att 
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Socialtjänstlagen grundar sig på klientens frivillighet och hindrar därför socialsekreterarna 

när de vill hjälpa individen som inte är motiverad. 

Det är den som jag alltid utgår ifrån och så när det kommer till vilka kontakter jag tar i utredningar 

om vi utgår ifrån SoL då. Vilka klienter som jag jobbar med under utredningen för att det är 

många anmälningar som finns som man inte har möjlighet att inleda någonting på som vi inte jobbar 

med utifrån att klienten inte vill själv och det är styrd utifrån lagen.  

- Vera 

Detta bekräftar tidigare forskning av Gunnarsson & Karlsson (2017) där socialsekreterare 

upplevde att de inte kunde hjälpa den omotiverade individen eftersom den hade sitt 

självbestämmande vilket framgår av lagen. 

6.3 Resurser 

Resurser, som i de flesta fall kopplas till ekonomi, uppfattas av respondenterna som en 

påverkande faktor i utredningsarbetet enligt SoL. Fem av sju intervjupersoner betraktar dem 

som en begränsning. Dock uppfattas vissa resurser i form av kunskap och makt som en 

möjliggörande faktor för fyra intervjupersoner. Intervjupersonerna menar övergripande att 

det skulle vara önskvärt att kunna ha mer resurser att ta del av i utredningsarbetet enligt SoL. 

Respondenterna upplever resurserna som något som påverkar deras handlingsutrymme 

negativt då de alla styrs av ekonomi och det kan ibland begränsa utredningsarbetet om alla 

delar av resurserna inte räcker till.  

 Ja det skulle ju då vara ekonomin isåfall eller att det inte finns plats. Vi har liksom för lite resurser 

för att kunna arbeta på bästa sätt i ett ärende. Sen har vi ju även andra delar som arbetet kan 

styras av – de kan vara tid, att tiden inte räcker till ibland eller de resurserna vi har kan ibland 

inte räcka till. Det kan handla tex om att det är fullt på boendena om en klient behöver ett boende. 

Eller att vi faktiskt inte kan erbjuda vissa insatser då fallet är svårt och vi har inte den ekonomin. 

Även om vi inte är chefer har vi alltid ett ekonomiskt perspektiv att förhålla oss till. 

- Lisa 

Lipsky (1980) hävdar också i förhållande till ovanstående citat att bristande resurser som 

finns inom en organisation begränsar handlingsutrymmet eftersom när resurserna är 

tillgängliga ökas efterfrågan och resurser blir alltid begränsade. Det leder till att 

socialsekreterarna styrs i sitt arbete av de begränsande resurserna. Här menar de fem 

respondenterna att alla klienter har olika behov och att matcha behoven med resurserna kan 

bli problematiskt. Respondenterna anser att om en del av resurserna fattas, faller resterande 

delar av utredningsprocessen. Att det finns ett ökat behov och minskade resurser får knappt 

hjulet att spinna vidare. Detta påpekar Duner och Nordström (2006) i tidigare forskning 

också där de menar att osäkerheten i handlingsutrymmet blir mer tydlig om resurser inte är 

tillgängliga i all form. Att ständigt förhålla sig till ett ekonomiskt perspektiv, som fem av sju 

socialsekreterare hävdar, tydliggör också socialsekreterarnas begränsning i 
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handlingsutrymmet. Två respondenter upplever däremot att resurser som finns inom 

organisationen är en faktor som möjliggör arbetet eftersom det är behovet som styr vilka 

insatser respondenten beslutar om.  

Sen är det mycket som handlar om...hur mycket pengar vi har...Sen är det bra…bedömer jag att… 

vi här...att klienten behöver en viss sak så det är väldigt sällan eller jag har aldrig varit med om att 

min chef säger att det här har vi inte pengar till utan att det ändå är behoven som styr. 

- Vera 

De två respondenterna menar att chefen har budgetansvar vilket även Runersten (2011) 

påpekar i tidigare forskning. Runersten (2011) menar att socialsekreterarnas 

bedömningsprocess kan påverkas av vilken syn på budgetansvar socialsekreterarna har. Finns 

det ett positiv syn på budget, blir det oftast enklare bedömningsprocesser. Det kan vara en 

anledning till varför de två respondenterna upplever mer möjligheter kring resurser än andra 

respondenter som ser sig själva som mer involverade i budgetansvar än dem i organisationen 

då de övriga måste ha budget i åtanke mer än dessa två respondenter. Vidare upplever de två 

respondenterna att de har möjlighet att göra en behovsbedömning och bestämma om 

klienten behöver de resurserna som den vill få. Utifrån begreppet gräsrotsbyråkrat kan det 

tolkas som att det finns krav på organisationen att hålla en balans mellan klientens behov 

och krav på resurser samt organisationens resurser. Hur detta skall göras tydliggörs inte 

därför blir det gräsrotsbyråkratens uppgift att hantera klientens krav på resurser genom att 

tolka klientens behov (Evans & Harris, 2004). 

En annan faktor som kommit fram ur respondenternas utsagor och som nämner resurser är 

kunskapen som socialsekreterarna har där makten också betraktas som en resurs eftersom 

den innefattar kunskap. Fyra av sju respondenter menar att deras resurser synliggörs genom 

den kunskap de bär. Deras professionella roll innefattar kunskap och legitimitet som 

påverkar klienten.  Enligt Foucault (2017) innebär det att besitta en viss makt samtidigt som 

att ha en möjlighet i handlingsutrymmet i form av en resurs. Detta är på grund av att de har 

myndighetsutövning och kunskaper inom området som klienten söker en resurs ifrån. Detta 

sker även då de har tillgång till en begreppsapparat, som Foucault (2017) beskriver, för att 

sätta namn på beteenden eller problem. Vidare menar intervjupersonerna att deras resurser i 

form av kunskaper påverkar klienten genom att säga hur klienten bör bete sig och handla vid 

insatser. Exempelvis ställer socialsekreterarna krav på vad klienten behöver göra för att få ett 

boende och behålla det. Däremot använder de också den kunskapen för att hjälpa individen 

och lyfta fram dennes möjligheter.  

Det är ju egentligen jag som är den professionella här. Det är jag som har rollen till att vara den 

stödjande, vägvisaren liksom och det gör ju att jag har chansen till att påverka dennes situation på 

ett positivt sätt vill jag säga. 

- Emma 



   
 

32 

 

6.4 Klienters inställning 

Samtliga respondenter upplever att klienten är en annan faktor som påverkar deras 

utredningsarbete enligt SoL. De menar att klienten påverkar både som en begränsning och 

en möjlighet på grund av klientens inställning till utredningen men även klientens makt i ett 

ärende. Detta innebär, enligt fyra av sju respondenter, att klienternas inställning innefattar en 

maktutövning i utredningsarbetet. Det kan relateras till Foucaults teori om styrkeförhållande 

där makten hoppar mellan socialsekreteraren och klienten som en boll på grund av 

inställningen bland annat (Börjesson och Rehn, 1999). Respondenterna menar att klienter 

som inte vill medverka gör att deras makt och därmed möjligheter begränsas eftersom 

utredningen behöver avslutas om det inte finns underlag för tillämpning av LVM. Därför 

blir klienten en påverkande faktor i utredningsarbetet enligt SoL. Vidare uppfattar 

respondenterna klienten som en begränsning i utredningsarbetet eftersom de kan bli låsta 

vid klientens närvaro och prestation. Klienten kan i detta fall hindra socialsekreteraren att 

göra sitt arbete genom att inte närvara på möten, inte ha någon vilja till förändring och inte 

ha insikt om sina problem.  

Alltså klienter som är ambivalenta och liksom inte kommer, det gör ju svårt för mig att utföra mitt 

arbete. För att jag inte har tid att kalla en klient 5–10 gånger, kanske hade jag gjort det så hade 

jag fångat upp denna klienten tionde tillfälle men det hade jag inte utrymme till på grund av min 

kalender. Jag kan inte lämna så mycket tid för att jaga så då får man ju släppa och komma åter. 

Men det gjorde en begränsning om klienten…asså, det är en del av problematiken också. Att om 

man är aktiv i missbruk så kanske man inte kommer på tiden till socialförvaltningen. 

- Vera 

Detta anser respondenterna kan begränsa handlingsutrymmet eftersom tiden till att hjälpa 

klienten inte finns kvar när den inte samarbetar. Om klienter är motvilliga att ge ut 

information eller komma på möte påverkar det socialsekreterares möjligheter att göra en 

tidsplan eller erbjuda lämpliga insatser, menar samtliga respondenterna. Detta fann även 

Rexvid (2016) i sin studie. Socialsekreterares möjligheter beskrivs även som stora om klienten 

är samarbetsvillig och socialsekreterarna har kontroll över processen vilket samtliga 

intervjupersoner framför.  

Utifrån begreppet gräsrotsbyråkrat (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2014) kan klienten 

ställa krav på resurser i mötet med socialsekreterare, vilket tre intervjupersoner nämner. De 

menar att klienten kommer ofta med egna åsikter kring insatser och socialsekreterarna 

accepterar oftast deras önskemål. Det sker eftersom respondenterna är medvetna om att 

klienter upplever dem som maktfulla på grund av deras myndighetsutövning och 

representation av organisationen. Däremot hävdar 4 av sju respondenter att makten inte är 

synlig därför att i utredningsprocessen enligt SoL bygger allt på frivilligheten där beslut fattas 

om frivilliga insatser. Enligt Foucaults maktteori blir makten relationell i detta fall eftersom 

det finns en makt men klienten kan ta över den makten när som helst (Börjesson & Rehn, 

1999). Respondenterna vill överföra makten till klienten genom att göra klienten delaktig i 

arbetet, ge ansvar till klienten och lyfta upp den enskilde.  
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Jag tror att man kan kanske inte jobba bort [makten] helt men komma en bra bit på vägen genom 

att vara lite ödmjuk och lägga lite… att lägga huvudansvaret hos dem [klienter].  

- Ingrid   

De fyra socialsekreterarna menar vidare att klienter gör mycket själva och socialsekreterarna 

endast vägleder på vägen. Det innebär att det redan finns en makt i relation till klienten på 

detta sätt, genom att vara vägledande.  Detta menar Svensson, Johnsson & Laanemets (2014) 

är socialsekreterarnas möjlighet att förhålla sig till de krav som klienter ställer och acceptera 

eller förkasta klienternas önskemål. Lipsky (1980) beskriver dock att klienternas krav blir en 

press för gräsrotsbyråkraterna eftersom både verksamhetens och klientens behov skall 

tillgodoses. Utmaningen blir i detta fall att socialsekreterarna inte finner ro i 

handlingsutrymmet vid utredningsprocessen.   

Tre respondenter uttrycker även att klienter med olika diagnoser är en påverkande faktor i 

utredningsarbetet eftersom de försvårar utredningsprocessen på grund av svårigheten att 

tänka abstrakt och följa den traditionella utredningsprocessen.  

Sen kan det också vara ett problem som vi möter mer och mer som jag tycker kan vara svårt det är 

personer som har olika diagnoser...Det är väldigt svårt för att då duger inte våra traditionella 

behandlingsformer för att de inte kan ta till sig, de kan inte tänka abstrakt. De kan liksom inte… 

det är mycket här och nu. Det är svårt att få med, du vet, det traditionella, man pratar om life story 

och liksom processen, det finns ingen process, de är här och nu i rummet. Det är en stor utmaning 

för oss tänker jag, att man får jobba mycket med konkret. 

- Ingrid 

Däremot upplever respondenterna att de kan anpassa arbetet efter de klienternas behov, 

exempelvis genom att ta paus under mötet, anpassa insamling av information efter klienten 

eller boka flera möten, vilket är en möjlighet i arbetet. I enlighet med begreppet 

gräsrotsbyråkrat handlar det om att socialsekreterarna i detta fall har möjlighet att gå utanför 

de givna ramarna för att anpassa insatser till klientens behov där gräsrotsbyråkratens 

professionella kunskaper krävs (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2014).   

6.5 Socialsekreterares subjektivitet 

En annan faktor som fem respondenter tar upp är hur de personliga känslorna och 

erfarenheterna kan påverka utredningsarbetet både som en möjlighet och en begränsning i 

mötet. Respondenterna menar att syftet för utredningsprocessen är att klienten skall 

medverka på de planer som finns kring den men att det försvåras när andra faktorer påverkar. 

Lipsky (1980) menar att socialsekreterares handlingsutrymme påverkas av normer och 

personliga preferenser samt hur socialsekreterare förhåller sig till dem. Förutom att förhålla 

sig till kunskap, ekonomi och lagar, måste även socialsekreterarna hantera sina personliga 

känslor. De fem respondenterna menar att i utredningsarbetet ska de använda sig av sin 

professionalitet, etik och expertis men ibland påverkas de av klientens situation vilket gör att 
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samspelet mellan dem och klienten försvåras. Detta bekräftar även Duner och Nordström 

(2006) i tidigare forskning där de beskriver att arbete med individer skapar olika grader av 

problematik. Problematik, som i detta fall, synliggörs som ånger eller empati till klienten, 

menar författarna. De fem intervjupersonerna anger att kraven på att vara professionella 

krockar med deras personliga åsikter då subjektivitet alltid finns i dessa verksamheter. 

Respondenterna menar i detta fall subjektivitet i kommunikationen, samtalsmetodiken och 

utredningsmetoden. De fem respondenterna uttrycker att de måste använda sin 

professionalitet då personliga känslor kan påverka dem i en stor utsträckning. 

Intervjupersonerna menar även att det blir ett för stort ansvar från deras sida som leder till 

att de påverkas känslomässigt och personligt.  

Det är ju hur jag kommunicerar, vilken samtalsmetodik jag för och vilken utredningsmetodik jag 

har. Alltså frågor man måste ställa sig är, skapar jag en trygghet för klienten, för det här är ju 

jätteviktigt. Är jag trygg i mig själv som person, kan jag hantera dessa situationer med en 

professionalitet? Det är väldigt enkelt att tänka att man kan hantera det men när man väl möter 

klienten det är då det blir svårt därför att andra faktorer kan spela in. Du tar ju liksom inte bort 

din personlighet och ditt ” jag” när du träffar någon. 

- Lisa 

Utifrån respondenternas åsikter om personliga känslor synliggörs en svårighet till att förhålla 

sig till sin subjektivitet, precis som Molander (2011) beskriver. Klinternas situationer är svåra 

att hantera eftersom alla klienter är olika och har olika förutsättningar. Författaren menar 

vidare att även om socialsekreterarna fattar genomtänkta beslut kan resultatet av en utredning 

bedömas på olika sätt därför att det rör olika människor vilket bidrar till olika fall. 

Tre av sju respondenter hävdar dock att det subjektiva och de personliga känslorna kan ses 

som en faktor som påverkar handlingsutrymmet positivt. De beskriver att de personliga 

erfarenheterna de har gentemot erfarenheterna klienten besitter kan leda till att 

utredningsarbetet möjliggörs om det finns något gemensamt. Detta på grund av att de kan 

föras mot ett gemensamt mål.  

Det är ju klart att man behöver en viss erfarenhet och det är lättare att utföra arbetet när man har 

jobbat lite längre...jag tänker att det är att man mer eller mindre känner igen sig i sina klienter. 

Och vissa saker som de har varit med om kan komma en närmare. Och det kan påverka…Men 

jag tänker att det är en möjlighet, vi är alla människor och saker som man har varit med om i sitt 

privata liv speglar en på jobbet eller att man har en professionell roll då. 

- Vera 

Det bekräftar även Runersten (2011) att socialsekreterarna har möjligheter i 

handlingsutrymmet att motivera klienten till samarbetet och förändringen. Det sker om 

socialsekreterarna har en förmåga att hantera sina personliga åsikter och använda sina 

erfarenheter för att komma närmare klienten, vilket tre respondenterna upplever att de har.  
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Taylor (2014) beskriver i sin studie att socialsekreterarna har även makt att använda sina 

professionella förmågor för att lyssna på klienten och erbjuda bättre hjälp. Det är ett aktivt 

val som kan göras för att bredda handlingsutrymmet. Tre respondenter menar som i citatet 

nedanför att de väljer att beakta klientens åsikter och erbjuda individanpassad hjälp där de 

behöver kommunicera med klienten för att träffa dennes behov.  

Alltså makt och makt visst det finns en makt och det tror jag beror på att jag håller i trådarna vad 

gäller insatserna och resurserna som den individen är i behov av. Jag menar om vi skall se det 

ovanifrån så sitter jag med professionaliteten och legitimiteten att handla och där kommer individen 

som behöver hjälp. Så ser många det utifrån kan jag tänka mig men det är mer än så, det gäller att 

hitta kommunikationen och möta varandra. 

 - Lisa 

Det är även här som en makt föreligger som betraktas som en möjliggörande faktor i 

utredningsarbetet och inte bara som en resurs, menar tre av sju respondenterna. Därför att 

respondenterna besitter makten att nå ut till klienterna genom att finna ett sätt att 

kommunicera. Det är eftersom målet med människobehandlande organisationer är att hjälpa 

individen skapa ett bättre liv. Enligt Foucaults maktteori föreligger den uppenbara makten 

här eftersom socialsekreteraren kan både erbjuda och neka till hjälp. För att kunna göra det 

har socialsekreterarna mer än bara professionell kunskap och makt, de har även sina sinnen 

och erfarenheter.  Med andra ord kallas dem för subjektivitet (Lundström & Sunesson, 2016). 

7. Diskussion 

Här beskrivs och diskuteras slutsatser av studien i relation till syfte och frågeställningar tillsammans med 

en diskussion utifrån ett mångfaldsperspektiv. Vidare ges förslag på fortsatt forskning inom området. 

7.1 Socialsekreterares möjligheter och begränsningar  

Syftet med vår studie var att undersöka och analysera vilka faktorer som socialsekreterare 

upplever kan påverka utredningsarbetet enligt Socialtjänstlagen samt hur socialsekreterare 

upplever makt i utredningsarbetet med vuxna klienter som har pågående missbruksproblem, 

för att vi skulle få en ökad förståelse av socialsekreterares handlingsutrymme inom 

Socialtjänsten. Det viktigaste resultatet i vår studie är att uppdrag, lagar och riktlinjer, 

resurser, klienters inställning samt socialsekreterares subjektivitet är de faktorerna som 

påverkar socialsekreterares utredningsarbete enligt SoL. Ett annat viktigt resultat i relation 

till våra frågeställningar är att respondenterna upplever var och en av de faktorerna som både 

möjligheter och begränsningar i deras arbete. Det visar att socialsekreterarnas 

handlingsutrymme påverkas av de faktorerna som kan både begränsa och möjliggöra det 

eftersom de faktorerna är centrala för socialsekreterarnas arbete. Vissa faktorer betraktas 

dock mer som begränsningar än möjligheter av majoriteten av respondenterna. Att de flesta 

respondenterna upplever resurser i form av ekonomi som en begränsande faktor bekräftar 

bilden av att det området får mindre uppmärksamhet vid resursfördelning. Det menar 
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Wörlen (2010) sker för att insatser till andra samhällsgrupper prioriteras. En annan faktor 

som socialsekreterarna upplever mer som begränsande är deras subjektivitet. Det kan bero 

på att socialsekreterarna påverkas känslomässigt av klientens situation och det försvårar 

arbetet med klienten. Levin (2008) diskuterar det i sin studie och menar att socialsekreterarna 

gör moraliska övervägande i klienters svåra situationer. Socialsekreterarna behöver därför 

hantera sina känslor och arbeta utifrån sin professionalitet, förklarar Levin (2008).   

Respondenterna upplever att lagar, riktlinjer och uppdrag påverkar utredningsarbetet både 

som möjligheter och begränsningar. Det innebär att de styr socialsekreterarnas agerande och 

samtidigt har socialsekreterarna möjlighet att tolka dessa. Socialsekreterarna menar även att 

tolkningen sker utifrån klientens behov som leder till att ramen töjs för att individanpassa 

insatserna. Det diskuteras i tidigare forskning av Gunnarsson & Karlsson (2017) som 

betraktar det som en möjlighet för socialsekreterarna, att töja på ramen och individanpassa 

insatser. Respondenterna upplever även att deras arbete påverkas av klientens inställning som 

kan både begränsa och möjliggöra det arbetet. Inom ramen som består av uppdrag, lagar och 

riktlinjer finns socialsekreteraren med sin professionella bedömning, tolkning och 

subjektivitet, där den skall ta hänsyn till klientens inställning för att tillgodose dennes behov 

samtidigt som att hantera verksamhetens begränsande resurser. På grund av det sker 

socialsekreterarnas arbete inom ett sammanhang av en osäkerhet, enligt Lipsky (1980).  

7.2 Socialsekreterares maktutövande 

Resultatet besvarade även frågeställningen om hur socialsekreterare upplever maktutövande 

i relation till klienten. Respondenterna beskriver sin makt som en begränsande och 

möjliggörande faktor i handlingsutrymmet. Det kan bero på att makten ger dem möjlighet 

att påverka klienten och använda sina kunskaper för att hjälpa den enskilde. Samtidigt kan 

makten negativt påverka relationen med klienten om klienten uppfattar socialsekreterarna 

som maktfulla och vill visa motstånd. Detta tyder på att de begränsar socialsekreterarna i 

utredningsarbetet om klienten inte vill samarbeta. Det viktigaste resultatet i relation till syftet 

och vår frågeställning är att socialsekreterarna upplever att de har ett maktutövande inom sitt 

handlingsutrymme i relation till klienten eftersom de har en myndighetsutövning som ger 

dem en viss makt. Det nämner även Lipsky (1980) att gräsrotsbyråkraten har till uppgift att 

fatta beslut och erbjuda eller neka till hjälp, vilket beskrivs som en myndighetsutövning. 

Socialsekreterarna har även professionella kunskaper som gör att de har makt över klienten. 

Eftersom socialsekreterarna är medvetna om sin makt och att klienter ser dem som maktfulla 

försöker socialsekreterarna att lämna över makten till klienten. Detta visas genom att 

socialsekreterarna gör klienten delaktig i arbetet. 

7.3 Kunskapens användning 

Vi upplever att resultatet från vår studie kan tillämpas praktiskt inom Socialtjänstens 

missbruksenhet genom att uppmärksamma de begränsande faktorerna i arbetet samt att 

personliga känslor inte tar över vid bedömningen av insatser. Även de faktorerna som 
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påverkar positivt utredningsarbetet enligt SoL kan användas för att individanpassa insatser. 

Respondenterna menar att människor inte är fyrkantiga därför är det viktigt att personer som 

arbetar inom människobehandlande organisationer ser till att det skapas ett samspel mellan 

dessa faktorer. Risken som beskrevs i inledningen att socialsekreterare fokuserar mer på att 

anpassa klientens behov till verksamhetens resurser istället för att erbjuda individanpassad 

hjälp (Runersten, 2011), inte bekräftas utifrån vårt resultat. Det är eftersom resultatet visar 

att socialsekreterarna försöker, trots bristande resurser som de upplever som en begränsning, 

att individanpassa insatser inom sitt handlingsutrymme. Däremot är vi medvetna om att vår 

studie har en stor begränsning i form av ett litet antal respondenter för att överföra resultatet 

till praktiken. Dock bekräftar både tidigare forskning och teorier det resultatet vi har funnit. 

I tidigare studier som gjordes mestadels inom andra områden än det som vi undersöker 

upptäcktes liknande faktorer som möjliggör och begränsar socialsekreterarnas 

handlingsutrymme i utredningsarbetet enligt SoL. 

I denna studie valde vi att inte avgränsa oss till någon specifik ålder eller ett specifikt kön på 

respondenterna. Detta är för att få en bred bild av socialsekreterarnas handlingsutrymme. 

Enligt mångfaldsperspektivet kan respondenternas åsikter påverkas av de olika kategorierna 

(Mattsson, 2015). Alla respondenterna var kvinnor mellan 24–49 år gamla. Resultatet hade 

kanske kunnat se annorlunda ut ifall vi valt att avgränsa oss till en specifik åldersgrupp då 

respondenterna pratade utifrån personliga åsikter och erfarenheter. Vi hade eventuellt kunnat 

finna andra faktorer som påverkar utredningsarbetet och möjliggör samt begränsar 

handlingsutrymmet om vi hade intervjuat män eller andra typer av kön också. Det är 

eftersom mångfald bidrar till att se fenomenet ur olika perspektiv (Mattsson, 2015). Vidare 

kan socialsekreterarna med större arbetslivserfarenhet ha en annan åsikt om 

handlingsutrymmet jämfört med socialsekreterarna som arbetat under ett år. Det diskuteras 

även i studien av Angelin, Hjort & Salonen (2014). Just dessa dimensionerna hade varit 

intressanta att se men vår undersökning har inte haft ett jämförande syfte. Däremot kan det 

undersökas i fortsatt forskning.  

Trots att studien har genomförts finns ännu problematiken kring handlingsutrymmet 

eftersom det är fortfarande begränsat. Socialsekreteraren sitter i kläm mellan individens 

behov och verksamhetens bristande resurser på grund av de olika faktorerna som finns i 

resultatet. Det är därför ännu en viktig del i fortsatt forskning. När vi läste oss på 

forskningsområdet upptäckte vi att det finns lite forskning kring handlingsutrymmet inom 

missbruksområdet till jämförelse med andra områden. Vi tycker att vår studie har bidragit 

med kunskap kring faktorer som påverkar socialsekreterarnas utredningsarbete. Den 

kunskapen kan användas för att vidare studera handlingsutrymmet inom missbruksenheten 

och hur det handlingsutrymmet kan ökas. Kunskapsluckan kring handlingsutrymmet mellan 

klientens behov och verksamhetens resurser återstår fortfarande därför är det viktigt att 

studera hur socialsekreterare bör arbeta mer med att anpassa hjälpen efter klientens behov. 

Förslagsvis skulle det även vara intressant att göra studier om enhetschefernas uppfattning 

om handlingsutrymmet inom missbruksenheten. Därutöver kan handlingsutrymmet inom 

LVM utredningar studeras därför att vi fokuserade endast på utredningar enligt SoL. Vi tror 

att andra faktorer kanske skulle upptäckas i studier med den andra lagstiftningen. 
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Bilaga A: Missivbrev 

Bilaga A: Missivbrev 

 

Hej 

  

Vi är två studenter som studerar sista terminen på Högskolan i Halmstad där vi läser 

Organisering och Ledning av arbete och välfärd, inriktning socialt arbete. I utbildningen 

ingår att göra ett examensarbete. 

  

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka socialsekreterares upplevelser av vilka 

utmaningar och möjligheter det finns i utredningsarbetet enligt Socialtjänstlagen med vuxna 

klienter som har missbruksproblem för att få en ökad förståelse av socialsekreterarens 

handlingsutrymme i Socialtjänsten. 

 

Vi undrar därför om du har möjlighet att träffa oss för en intervju. Vi beräknar att den 

kommer att ta mellan 40 min och en timme. Intervjun kommer att genomföras på en tid och 

plats som passar dig. Vi skulle gärna vilja spela in intervjun med din tillåtelse. Det är endast 

vi som ska ha tillgång till materialet. Materialet som ska samlas in kommer att användas i 

utbildningssyfte och examensarbetet i rapportform kommer att publiceras i DIVA portal. 

Insamlat material för uppsatsen kommer inte att sparas efter att uppsatsen är slutförd och 

godkänd. 

  

Vi kommer att följa Vetenskapsrådet forskningsetiska principer vid intervjun. Det innebär 

att ditt deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Du kan även avstå från att 

svara på vissa frågor om du skulle vilja så. Informationen som du lämnar kommer att 

behandlas konfidentiellt vilket innebär att du inte kommer att identifieras av utomstående då 

vi kommer använda fiktiva namn. 

  

Ditt deltagande i studien är viktigt för oss och vi hoppas att du vill delta. Om du har några 

frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare via mail eller 

telefon nedan. 

  

Med vänliga hälsningar, 

  

 

Mariia Faur                  e-post     telefonnummer 

Amina Ahmetovic       e-post     telefonnummer 

 

Handledare               

Sara Helmersson         e-post  
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Bilaga B: Samtyckesblankett 

 

Bilaga B: Samtyckesblankett 

 

Samtycke till att delta i intervjustudien om socialsekreterares upplevelser av sina 

möjligheter och begränsningar i utredningsarbete enligt Socialtjänstlagen med 

vuxna personer med missbruksproblematik 

 

Jag har fått information om studien både muntligt och skriftligt och jag samtycker till 

deltagandet i studien.   

 

Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är frivilligt och att jag - även om jag skrivit 

under samtyckesblanketten - när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt 

deltagande. 

 

Namn: ................................................................................................................................  

 

Namnunderskrift: ...............................................................................................................  

 

Ort och datum: .................................................................................................................. 

 

Telefonnummer: ................................................................................................................   
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Bilaga C: Intervjuguide 

Bilaga C: Intervjuguide 

Bakgrundsinformation 

 

● Vilken utbildning har du? 

● Hur länge har du jobbat som socialsekreterare inom missbruksenheten? 

● Vill du berätta för mig vilket år du är född? 

● Hur kan en dag se ut på din arbetsplats?  

● Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

Möjligheter och begränsningar i handlingsutrymmet 

 

● Vad upplever du att ditt arbete styrs av? 

● Vilka möjligheter att påverka ditt arbete upplever du att organisationen erbjuder dig? 

●  Vilka organisatoriska faktorer upplever du inskränker dina möjligheter att utföra ditt arbete? På 

vilket sätt? 

● Vilka möjligheter att göra skillnad anser du att du har i utredningsprocessen enligt 

Socialtjänstlagen? 

● Hur tror du att dina möjligheter att handla begränsas i utredningsprocessen enligt 

Socialtjänstlagen? 

● Vilka fördelar tycker du att det finns med att arbeta utifrån en ramlag? Vilka nackdelar upplever du 

att det finns? 

● Vilka samhällsfaktorer tror du påverkar dina möjligheter att göra skillnad i ditt arbete? På vilket 

sätt?  

● Hur upplever du att kontakten med klienten påverkar dina möjligheter att utföra arbetet? 

● Vilka personliga faktorer upplever du påverkar dina möjligheter att handla? På vilket sätt? 

● Vilka andra faktorer upplever du kan bidra till dina möjligheter att göra skillnad? På vilket sätt?  

● Vilka andra faktorer kan begränsa dessa möjligheter? Hur kan de göra det?  

  

Maktutövning 

 

● Hur ser du på din roll som socialsekreterare? 

● Vilka möjligheter upplever du att du har för att påverka klientens situation? 

● Hur upplever du din makt i relation till klienten? 

● Hur tycker du att din makt påverkar klienten? Eller varför tycker du inte att den gör det? 

● Vad tycker du är det jobbigaste i mötet med klienten vad gäller makt? 

● Vad tycker du är det lättaste i mötet med klienten vad gäller makt? 
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