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studien ansåg sig ha en relativt god status i förhållande till andra inom 

socialtjänsten. De ansåg samtidigt att statusen mellan dem och andra 
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Förord 
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konstruktiv kritik under arbetets gång.  
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INDELNING 

Bakgrund och syfte 

Så länge utvecklingen av socialförsäkringssystemet pågått har det funnits individer som inte 

kunnat försörja sig på egen hand och som varit i behov av stöd för att kunna klara av sin 

ekonomi. I Sverige är denna hjälp uppbyggd av utvecklade socialförsäkringar i kombination 

med ett ekonomiskt bistånd. Detta är behovsprövat för de individer som inte kan ta del av 

socialförsäkringssystemet (Dahlberg, Edmark, Hansen & Mörk, 2008). År 2008 beviljades 

ungefär 215 200 hushåll, eller 384 700 personer, ekonomiskt bistånd någon gång under året. 

Det motsvarar 4,2 procent av Sveriges befolkning (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Ekonomiskt bistånd är den största kostnadsposten som omfattar flest antal klienter inom 

socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Under år 2008 beviljades 9,5 miljarder svenska 

kronor till ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen, 2009). Antalet bidragstagare av ekonomiskt 

bistånd är tio till tjugo gånger fler än de som blir föremål för insatser som rör missbrukare 

eller barn och unga. I och med att ekonomiskt bistånd tar en så stor plats inom det sociala 

arbetet leder det till att många av de verksamma socionomerna arbetar med klienter som är i 

behov av ekonomiskt bistånd. Det är inte bara socialsekreterare som handlägger ekonomiskt 

bistånd som kommer i kontakt med personer med dessa behov, utan även andra i och utanför 

individ- och familjeomsorgen, exempelvis kuratorer och familjehemssekreterare (Pudie, 

2000).  

 

Trots att ekonomiskt bistånd ofta påträffas inom det sociala arbetet finns det relativt lite 

forskat kring socialt arbete med ekonomiskt bistånd. Det finns en föreställning om att det är 

lätt att börja sin socionomkarriär inom handläggning av ekonomiskt bistånd då yrket antas 

vara det enklaste att utföra inom socialt arbete. Dock motsvarar denna föreställning inte 

verkligheten (Pudie, 2000). Handläggning av ekonomiskt bistånd är ett komplext yrke, där 

arbetsuppgifterna som ingår inte enbart handlar om att bevilja bistånd. Socialsekreterarens 

arbetsuppgifter handlar dessutom om att exempelvis hjälpa klienten till självförsörjning, hålla 

kostnaden för ekonomiskt bistånd nere samt att inte kränka klienten i handläggningen. 

Dessutom ingår att stödja klienten och undersöka om klienten är i behov av andra insatser 

inom individ- och familjeomsorgen samt att undersöka hur arbets- och försörjningsmoralen är 

hos klienten (Bergmark, 2000). Trots att handläggning av ekonomiskt bistånd inte enbart 
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handlar om att administrera bistånd anses arbetet med ekonomiskt bistånd ha en betydligt 

lägre status än handläggning av exempelvis missbruk eller barn och unga. Det ses som viktigt, 

för att höja yrkets status, att lyfta fram och skapa en öppen diskussion kring vilka de egentliga 

arbetsuppgifterna är för socialsekreterare som handlägger ekonomiskt bistånd samt vilka 

metoder som används i handläggningen (Billqvist, 2001).   

 

Yrkesstatusen skiljer sig beroende på vilket yrke det är och det finns ett antal faktorer som 

medverkar till att en yrkesgrupp har en viss status (Gross, 2007). Föreställningen i samhället 

innehåller en syn på socialsekreteraryrket som ett lågstatusyrke, särskilt om socialsekreteraren 

handlägger ekonomiskt bistånd (Billqvist, 2001).  

Syfte och frågeställningar  

Syftet i denna studie är att undersöka hur socialsekreterare som handlägger ekonomiskt 

bistånd erfar sin yrkesstatus.  

Frågeställningarna är:  

o Hur betraktar socialsekreterarna sin status som handläggare av ekonomiskt bistånd?  

o Vilken status erfar socialsekreterarna att klienterna tillskriver dem?  

o Hur upplever socialsekreterarna att övriga samhället betraktar yrket som handläggare 

av ekonomiskt bistånd?   

Begreppsförklaring  

Individ- och familjeomsorg 

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg, IFO, är en av de mest betydelsefulla sociala 

verksamheterna i det svenska sociala arbetet. IFO vilar på grundtanken att alla individer ska 

ha samma möjligheter att leva ett värdigt och meningsfullt liv. Arbetet inom IFO bedrivs 

utifrån socialarbetarens profession, politikers beslut samt de organisatoriska förutsättningarna. 

IFO arbetar bland annat med barn, ungdomar och familjer, ekonomiskt bistånd samt olika 

typer av missbruksproblematik. Arbetet regleras utifrån socialtjänstlagen (Bergmark & 

Lundström, 2008).   

Socialtjänstlagen 

Socialtjänstlagen, SoL, trädde i kraft den första januari 2002. I SoL finns det en så kallad 

portalparagraf, 1 kap 1 § SoL, som anger de övergripande målen och de huvudsakliga 

värderingarna inom socialtjänsten. I denna paragraf ingår att socialtjänsten verkar på 

demokratins och solidaritetens grunder som ska gynna människors trygghet, både ekonomiskt 
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och socialt. Individer ska ha jämlika levnadsvillkor och aktivt kunna delta i samhällslivet. 

Arbetet inom socialtjänsten ska värna om individens självstyrande och integritet. Alla 

individer har i första hand ansvar för sitt eget liv och möjlighet att använda sig av sina egna 

resurser. Socialtjänsten har enligt SoL som uppgift att förstärka och komplettera individens 

egna resurser. Ett antal paragrafer av SoL anger rätten till ekonomiskt bistånd, däribland 4 

kap. 1 § SoL. I denna paragraf står det att en individ har rätt till bistånd om om denne på 

något sätt inte kan tillfredsställa sina behov. Det betyder att en individ måste göra allt vad 

denne kan för att bidra till sin egen försörjning, exempelvis genom arbete eller andra typer av 

bidrag. Enligt SoL ska socialtjänsten hjälpa individen till självförsörjning och i väntan på det 

hjälpa till med försörjningen genom ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen, 2008).   

Ekonomiskt bistånd 

Försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd, vars tidigare benämning var socialbidrag, är det 

yttersta skyddsnätet i det svenska välfärdssystemet. Ekonomiskt bistånd är ett behovsprövat 

bidrag som utdelas av landets kommuner. Det ekonomiska stödet kan ges i form av 

försörjningsstöd eller livsföring i övrigt. Till försörjningsstödet räknas den så kallade 

riksnormen, det vill säga livsmedel, kläder, skor, hygienartiklar, förbrukningsvaror, 

barnförsäkring, telefonkostnader och kostnader för TV-licens. Riksnormen är lika över hela 

landet men varierar beroende på antalet personer i hushållet. Utöver riksnormen ingår även 

bland annat hyra, hushållsel samt hemförsäkring i försörjningsstödet. Ekonomiskt bistånd kan 

även ges i form av livsföring i övrigt. Det innebär att klienten kan ansöka om ekonomiskt 

bistånd till övriga kostnader som är nödvändiga för att uppnå en skälig levnadsnivå. Det kan 

bland annat vara receptbelagt läkemedel, läkarvård, glasögon eller tandvård.  

Socialsekreteraren gör en individuell behovsprövning och bedömer klientens rätt till bistånd 

med hjälp av underlag som klienten har inkommit med. Det kan bland annat vara 

ansökningsblanketter, kontoutdrag samt listor på sökta arbeten (Socialstyrelsen, 2003).   

Disposition 

Studiens disposition är framledes strukturerad i fem kapitel. Metodkapitlet presenterar hur 

studien utformats och genomförts. Kapitlet innefattar även insamling av data, urval, etiska 

överväganden samt tillförlitlighet. Därefter kommer ett kapitel som berör tidigare forskning 

som presenterar studiens intresseområde, socialt arbete och yrkesstatus. Kapitlet som följer 

därefter behandlar teoretiska utgångspunkter, varpå nästkommande kapitel berör 

maktbegreppet samt organisationsteori. Nästkommande kapitel innehåller resultat och analys 

av studiens empiri. Det kapitlet är uppdelat i fyra avsnitt, där det första kort presenterar 
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intervjupersonerna och de följande tre avsnitten presenterar socialsekreterarnas syn på sin 

yrkesstatus sett från olika perspektiv.  Studien innehåller sedan ett kapitel med diskussion av 

resultat och analys samt förslag till vidare forskning. Avslutningsvis följer en 

litteraturförteckning samt två bilagor i form av informationsbrev och  intervjuguide.  

METOD 

Metodval och utförande 

En kvalitativ forskningsansats har använts i denna studie då syftet avser att tolka 

socialsekreterarnas upplevelser kring deras yrkesstatus (Kvale, 1997). I studiens inledning 

söktes litteratur samt vetenskapliga artiklar, varpå studiens syfte och frågeställningar 

formulerades. I denna studie användes kvalitativa halvstrukturerade forskningsintervjuer för 

insamling av studiens empiriska data. Med andra ord fanns det en intervjuguide med 

bestämda frågor, men frågorna besvarades inte alltid i en given ordning och följdfrågor 

ställdes (se bilaga 2). Intervjuguiden utformades på ett sådant vis som var relevant för 

studiens syfte då frågorna försökte svara upp till syftet och frågeställningarna (Kvale, 1997).  

 

Samtliga intervjuer spelades in på band för att sedan genomgå en transkribering.  Intervjuerna 

har ordagrant transkriberats bortsett från att ord såsom ”va”, ”liksom” och ”alltså” har strukits 

för att skapa ett mer förståeligt material. Då intervjuerna ej ska genomgå en språklig analys 

ansågs det vara motiverat att ta bort dessa ord (Kvale, 1997). Under analysarbetet valdes ett 

deduktivt arbetssätt då den valda teorin och tidigare forskning användes som en tolkningsmall 

för citaten. Transkriberingen kategoriserades för att skapa en överblick i den information 

intervjuerna gett. Därefter tolkades informationen i analysen (Kvale, 1997). Avsikten var att 

valda citat skulle vara jämnt fördelade över samtliga intervjupersoner. Detta kan dock skilja 

sig något beroende på vilka citat som lämpade sig bäst för exemplifiering av det som belystes 

i studien. Vid tolkningen av citaten har utgångspunkten varit från intervjuerna i sin helhet, 

eller varje tema som helhet. Detta anses som en grund i den hermeneutiska filosofin (Kvale, 

1997). 

Insamling av data 

Litteratursökningar genomfördes till informationshämtning för teoretiska utgångspunkter samt 

tidigare forskning för att på så vis ha de förutsättningar som krävs för att analysera det 

empiriska materialet på en bra teoretisk grund (Kvale, 1997). Den litteratur som använts i 

studien har sökts genom Mittuniversitetets biblioteksdatabas MIMA samt i den nationella 
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bibliotekskatalogen LIBRIS. Sökorden som användes var: socialt arbete, socialsekreterare, 

ekonomiskt bistånd, makt, organisation samt status. Vetenskapliga artiklar söktes i databasen 

Social Services Abstract. De sökord som gav de bästa resultaten var: social workers, 

occupational status, professional status, work role och social statification.   

Urval 

Urvalet av socialsekreterare innebar att samtliga skulle vara yrkesverksamma i Jämtlands län 

samt ha handlagt ekonomiskt bistånd i minst två år för att på så sätt antas vara bekanta med 

yrket och dess karaktär. Samtliga intervjupersoner arbetade inom socialtjänsten i mindre 

kommuner. Detta var inte ett medvetet val, utan ett resultat av att endast dessa ville ställa upp 

i studien av dem som kontaktades. Gällande ålder och kön har inget urval gjorts, men samtliga 

deltagare i studien är kvinnor. Urvalets gjordes genom att kontakt togs med aktuella 

kommuner där kontaktuppgifter för eventuellt intresse att delta i studien lämnades till 

socialsekreterare som handlade ekonomiskt bistånd. Telefonkontakt togs sedan med flera 

socialsekreterare där ytterligare information om studien delgavs. Denna process resulterade i 

att tre socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd ingick i studien. Då syftet med 

studien inte var att generalisera, utan snarare exemplifiera hur socialsekreterare som 

handlägger ekonomiskt bistånd ser på sin yrkesstatus, ansågs tre personer vara tillräckligt för 

att genomföra studien (Kvale, 1997). 

Etiska övervägande 

Under hela studiens genomförande har etiska överväganden tagits i beaktande. Innan 

intervjuerna genomfördes skickades ett informationsbrev ut till intervjupersonerna som 

innefattade information om samtycke, konfidentialitet samt nyttjande av intervjumaterialet (se 

bilaga 1). För att vara försäkrad om att intervjupersonerna tagit del av informationen i brevet 

fick de även denna information innan intervjuerna påbörjades (Vetenskapsrådet, 2002). Då 

intervjuerna transkriberades kodades intervjupersonernas namn om till ”Kerstin”, ”Elisabeth” 

samt ”Camilla”. Det är dessa namn som förekommer i analysen.   

Tillförlitlighet 

Validitet 

Validiteten i en studie  beror på i vilken grad det går att säkerställa om studien undersöker det 

den faktiskt ska undersöka. Under denna studies gång har syftet och frågeställningarna legat 

till grund under hela arbetets gång. På så vis har det varit möjligt att en röd tråd löper genom 

hela studien vilket har medfört att validiteten anses vara god. För att ytterligare höja 
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validiteten har utförandet av studien varit planerat genom hela studiens gång. Val av ämne, 

intervjupersoner samt presentation av resultatet har framtagits genom god planering. Under 

intervjuerna samt under analysen användes tre teman som svarar mot syftet och 

frågeställningarna (Kvale, 1997). Dessa teman är: socialsekreterarnas interna status, 

socialsekreterarnas uppfattning om klienternas syn på socialsekreterarna samt den upplevda 

statusen i samhället.   

Reliabilitet  

Studiens reliabilitet syftar till huruvida resultatet i studien är pålitligt. Det som påverkar 

reliabiliteten är bland annat kvaliteten på intervjuerna, transkribering av intervjuerna samt 

analysen av materialet. För att en studie ska ha en hög reliabilitet krävs det att samma studie 

ska kunna genomföras av någon annan och ge samma resultat. Detta har dock försvårats i 

denna studie. En faktor som kan ha bidragit till sänkt reliabilitet är att det under intervjuernas 

gång ställdes en rad följdfrågor för att förtydliga eller utveckla vissa resonemang. 

Följdfrågorna kan i vissa fall ha påverkat utgången för vad intervjupersonerna har svarat, trots 

att dessa situationer i längsta mån har försökt att undvikas. Dock kan denna studie till viss del 

sägas vara pålitlig då resultatet till viss del kan sägas gälla utifrån vissa av de teoretiska 

utgångspunkter som använts i studien (Kvale, 1997).  

TIDIGARE FORSKNING 

Det sociala arbetets låga status 

Socialarbetare försöker med sitt arbete att förebygga och undanröja orättvisor i samhället. 

Många socialarbetare arbetar för att alla individer ska ha tillgång till tillräckliga resurser, 

tjänster och möjligheter, oavsett om det rör psykisk hälsa, ekonomiskt bistånd eller 

ungdomars vardag. I socialarbetarrollen ingår det att sträva efter att öppna dörrar för 

människor och hjälpa alla som är i behov av stöd och hjälp. Strävan efter hjälpsamhet som 

ingår i yrket kan bidra till en medvetenhet och oro för individer som i sin tur kan leda till en 

känslighet för hur andra betraktar deras verksamhet. Eftersom det i socialarbetarrollen ingår 

att sträva efter att hjälpa så många som möjligt så kan det leda till ett större tryck och 

uppmärksamhet när det misslyckas. Detta kan i sin tur bidra till att utomstående betraktare 

upplever att verksamheten har en låg status då uppmärksamheten vid dess misslyckande 

bidrar till att verksamheten inte lever upp till de förväntningar som finns (Carmeli & Freund, 

2009). Gross (2007) menar även han att socialt arbete har en låg status och att den mediala 

bild som finns i samhället bidrar till denna negativa bild och låga status kring socialarbetarnas 
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arbete. När det sociala arbetet omnämns i media är det ofta negativa sidor som det rapporteras 

om vilket medför att förtroendet för det sociala arbetet är lågt. Andra faktorer som spelar in är 

att socialarbetare har låg yrkesstatus samt att klienterna har låg status i samhället genom 

exempelvis utanförskap eller ekonomiska problem. Socialarbetaryrket räknas som ett 

lågstatusyrke och detta kan bidra till att självkänslan bland socialarbetare blir lägre och att 

deras förmåga att stödja klienterna eventuellt försämras (Gross, 2007).   

 

Det finns dock utrymme för att en verksamhet med låg status kan förbättra sin status. Detta 

genom att öka resurser och arbeta med hur resurserna i verksamheten fungerar, vilket kan 

medföra att de anställdas organisationsbild blir mer positiv. Då de anställdas organisationsbild 

blir mer positiv stärks även verksamhets status utåt sett. En socialarbetares resurser finns till 

stor del i det professionella mötet. Därför är det viktigt att arbeta med förhållningssätt i möten 

för att öka resurserna och på så vis förbättra yrkesbilden och statusen utåt sett. Då den yttre 

statusen på socialarbetarens arbete är hög ökar socialarbetarens engagemang och 

tillfredställelse. Det leder i sin tur leder det till att socialarbetaren väljer att stanna kvar på 

arbetsplatsen och fortsätta bygga upp synen i samhället gällande den egna statusen genom sitt 

arbete med klienter (Carmeli & Freund, 2009). 

Handläggning av försörjningsstöd – lågstatusyrke  

Arbete med ekonomiskt bistånd har enligt Billquist (2001) en lägre status än arbete med 

exempelvis beroendeproblem eller arbete med barn och familj inom socialtjänsten. Byberg 

(1998) visade även hon intresse för statusen bland socialsekreterare som handlägger 

ekonomiskt bistånd. I studien, som var kvantitativ, visade Byberg (1998) bland annat på att 

arbetet med ekonomiskt bistånd har en låg status i förhållande till andra arbeten som bedrivs 

inom socialtjänsten. Av de 71 tillfrågade socialsekreterarna uppgav 43 procent att deras status 

var något eller mycket lägre än resterande anställda som arbetade på socialkontor. Över 

hälften, 52 procent, uppfattade att statusen varken var högre eller lägre i förhållande till de 

andra på socialkontoret och endast fem procent av de tillfrågande uppgav att de hade en något 

högre status än resterande på arbetsplatsen. Ingen av respondenterna ansåg att de hade en 

mycket högre status än andra arbetsgrupper inom socialtjänsten (Byberg, 1998).   

 

En av de faktorer som påverkar att handläggning av ekonomiskt bistånd har låg status är att 

det finns en föreställning i samhället att handläggning av ekonomiskt bistånd enbart innebär 

att göra uträkningar och bevilja bistånd till klienter. Det är en del av arbetets karaktär men 
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långt ifrån hela. Arbetet med handläggning av ekonomiskt bistånd innebär även att 

socialsekreteraren tillsammans med klienten bland annat arbetar med motivationsarbete och 

stödsamtal. En studie gjord av Billquist (2001), som baserades på gruppdiskussioner med 

totalt 11 socialsekreterare i Ale, Härryda och Partille, visade att handläggare av ekonomiskt 

bistånd ansåg att det är viktigt att skapa öppna diskussioner kring vad de egentliga 

arbetsuppgifterna är, hur arbetet fungerar samt vilka metoder som används i arbetet med 

ekonomiskt bistånd. På så sätt trodde socialarbetare att samhället kan få en förståelse över vad 

en handläggare av ekonomiskt bistånd arbetar med (Billquist, 2001).   

 

Bland många socialsekreterare finns det en strävan efter att yrkesstatusen höjs. Soydan (2001) 

anger att det finns två faktorer som kan leda till att arbetet blir mer uppskattat och eftertraktat. 

Den första faktorn är att studenter efter avslutad utbildning får en legitimation i samband med 

examen och den andra faktorn är att få ett större erkännande av socionomyrket genom att 

förankra det sociala arbetet i vetenskapliga sammanhang. Det vill säga att till större del basera 

det sociala arbetets legitimitet på evidensbaserad forskning. På så sätt finns möjligheter att 

synen på socionomyrket förändras och inte ifrågasätts och underskattas till den grad det gör i 

dag (Soydan, 2001).   

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Makt  

Överallt i samhället finns makt och den medverkar i alla sociala relationer. Makten sätter 

ramarna för personers liv och leverne i form av normer, krav, förbud och påbud. Forskning 

kring makt har funnits länge och det finns många synsätt på makt. Maktbegreppet varierar 

beroende på viket ämnesområde man väljer att utgå ifrån (Skau, 2001). I denna studie ligger 

tyngden i presentationen kring socialarbetarens maktaspekter samt tre olika syner på 

maktbegreppet, institutionell, strukturell och relationell.   

Makt och socialt arbete  

Begreppet makt baseras på att det råder skillnader mellan människor. Makt kan exempelvis 

utvecklas genom att en människa frivilligt ställer sig under en annan människa. Användning 

av makt kan skapa ett hjälpande syfte, men även användas till att skada. Weber definierar 

makt som möjligheten att få sin vilja igenom i en social relation, även i händelse av motstånd, 

oavsett vad denna möjlighet beror på (Skau, 2007, s. 36). Det går att dela in makt i två delar, 

nämligen maktutövningen, det vill säga själva handlingen och tillgången till maktresurser, det 
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vill säga förmågan till makt. Ett exempel på maktutövning är en persons möjlighet att få 

igenom sin vilja i ett socialt samband, även om detta strider mot andra personers vilja. 

Grunden i maktutövningen ligger i att det finns en tillgång till maktresurser som exempelvis 

möjlighet att bevilja försörjningsstöd eller behandlingsbeslut. Resultatet av makten kan vara 

både positiv och negativ för en person, men ibland är makten även neutral och ingen part 

upplever sig då ha mer eller mindre makt än den andra parten (Swärd & Starrin, 2006). 

 

Sandström (2008) framhåller en rad källor som bidrar till makt i det sociala arbetet. 

Författaren menar att de två viktigaste källorna till makt är lagstiftningen som 

myndighetspersoner ska förhålla sig till samt auktoritetsförhållandet mellan klienten och 

socialarbetaren. Förutom dessa två faktorer finns det även informella faktorer som spelar in på 

maktförhållandet. Några av de faktorer som påverkar att socialarbetaren besitter mer makt än 

klienten är statusen som finns inom yrket. Socialarbetaren tillhör nämligen en myndighet samt 

har en utbildning som är relevant för utförandet av arbetsuppgifterna. Det finns ytterligare två 

faktorer som bidrar till att socialarbetaren antas ha mer kunskap och därför upplevs ha ett 

övertag i kommunikationen och språket som används med klienten. Socialarbetaren har 

förutom kunskaper om lagstiftningen även kunskap om de oskrivna reglerna som styr 

utövningen av arbetet och reglerar förhållandet mellan klienten och socialarbetaren. 

Socialarbetaren har ett övertag i kommunikationen genom att det är denne som ska fråga 

klienten om en rad uppgifter ur klientens liv. Klienten har ingen rätt att ställa frågor tillbaka 

och kommer på så sätt i ett underläge och i en utsatt position (Skau, 2007). I mötet mellan 

socialarbetare och klienter finns det en ojämn makt, där socialarbetaren har mer makt då 

denne har tillgång till källor som bidrar till makt. Detta innebär dock inte att klienten är 

maktlös då denne kan förhandla eller använda sig av olika metoder exempelvis genom att 

erkänna brister och lova bättring eller motsätta sig förslag för att påverka sin föreställda 

situation av ”maktlöshet” (Swärd & Starrin, 2006).  

Intentionell, strukturell och relationell makt 

Franzén (2005) beskriver tre typer av maktbegrepp, intentionell, strukturell och relationell 

makt. Den mest omedelbara betydelsen av makt är att makten är en förmåga, att en person 

mäktar något. För att makten ska uppstå behövs det därmed en aktör, ett handlande subjekt. 

Inom det intentionella maktbegreppet är det handlande subjektet i centrum. Exempel på 

subjekt kan vara en person, en grupp, en organisation eller ett samhälle. Beroende på olika 

omständigheter runt subjektet kan maktkapaciteten variera. Det intentionella maktbegreppet 
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har att göra med kraft och styrka men också om mål och avsikter. Med andra ord har en 

person makt och handlar därefter för att uppnå ett visst mål eller intressen. Det strukturella 

maktbegreppet innefattar makt som finns i ett bestämt förhållande mellan två eller flera parter. 

Denna maktfråga handlar om över- och underordning. I det strukturella maktbegreppet är 

kraften central, men dock inte viljan. Det viktigaste är maktens form och utsträckning. 

Makten görs enligt det strukturella begreppet gällande genom överlägsenhet. Bestämda 

förhållanden mellan olika positioner finns uppställda genom den strukturella makten. Dessa 

bestämda förhållanden kan sedan påverka samhället i stort. Klasstruktur och genus är två 

exempel på relativt bestämda förhållanden som påverkar samhällsordningen. Det tredje 

maktbegreppet, relationell makt gör det möjligt att kombinera det intentionella och det 

strukturella maktbegreppet. Subjektets handlande beaktas samtidigt som maktstrukturerna 

ingår i begreppet. Definitionen accepterar att varje handlande subjekt har ett nät av relationer 

och att dessa relationer inte behöver vara konstanta. Makt är någonting som, enligt det 

relationella maktbegreppet, finns i alla relationer. Dock syns inte makten syns i alla relationer, 

då den kan upplevas som balanserad och ingen av parterna känner ett över- eller underläge. 

Makten verkar genom relationer vilket medför att makten aldrig kan användas för att härska. 

Den kan inte heller erövras eller delas. Makten har även en produktiv roll, det vill säga att den 

åstadkommer något genom att någonting upprätthålls eller skapas i relationer. På så vis är 

makt inte negativ, utan snarare något positiv eftersom den hjälper till att forma relationer. Det 

är inte självklart att makten begränsar friheten alla gånger. Makten kan även gynna friheten. 

Maktens kraft varierar och är beroende av sammanhanget. Ett maktunderläge är aldrig 

konstant utan kan variera av olika händelser i en relation (Franzén, 2005).  

Organisationsbilders betydelse 

Organisationsteori är ett samlingsnamn på olika teorier som ofta beskriver och analyserar 

företag och myndigheter. Teorierna beskriver strukturen och styrningen i organisationen, 

organisationsutvecklingen eller arbetets utförande i organisationen.  Några av förebilderna 

inom organisationsteorierna är Taylor, Fayol, Weber samt Michels. Dessa förebilder hade inte 

alltid samma åsikter om organisationsstrukturer, vilket medförde att det finns olika grenar 

inom organisationsteorin. Dessa grenar har i sin tur skapat olika teorier och modeller som 

innehåller olika aspekter av organisationsteorin, vilka ibland kan vara mycket begränsade 

(Abrahamsson & Andersen, 2005). I denna studie begränsas presentationen kring de inre och 

yttre organisationsbildernas betydelse för en organisation och de anställda. 
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Dutton, Dukerich och Harquail (1994) har tillsammans utvecklat en modell som förklarar på 

vilka sätt en anställd identifierar sig med den organisation som denne arbetar i. Modellen är 

utformad med ett antal antaganden kring vad som påverkar den organisatoriska 

samhörigheten. I denna studie kommer dock endast vissa delar av modellen att presenteras 

som antas erbjuda en tillräcklig möjlighet för att förstå resultatet. Dutton m.fl. (1994) 

fokuserar på två olika organisationsbilder, den ena är baserad på vad en anställd anser vara det 

centrala och särskiljande i verksamheten och den andra vad den anställde tror att utomstående 

tycker om verksamheten. Ett centralt begrepp i modellen är organisatorisk identifiering. Med 

detta menas i vilken grad den anställde definierar sig själv med samma kännetecken som 

denne anser att organisationen definieras av. Detta resonemang är uppbyggt på antagandet om 

att individers känsla av tillhörighet i den sociala gruppen till viss del formar deras egna tankar 

och förhållningssätt (Dutton m.fl., 1994). 

Den upplevda inre organisationsbilden  

För en anställd är det viktigt att organisationen som denne arbetar i har en attraktionskraft 

samt ett sammanhang som bidrar till att anställda vill stanna i organisationen. När 

attraktionskraften samt sammanhanget i organisationen är stor ökar den anställdes 

organisatoriska identifiering och den organisatoriska identiteten till organisationen. Om en 

organisation har brist på attraktionskraft minskar känslan av att vilja tillhöra denna. Duttons 

m.fl. (1994) modell visar att människor drar sig till organisationer där de känner att de kan 

visa mycket av sig själva och där de får möjlighet att visa upp och använda sig av sin 

kunskap. Förutom attraktionskraften till och sammanhanget i organisationen spelar även den 

anställdes engagemang in i betydelsen om organisationen har en stark organisatorisk 

identifiering bland de anställda. Då den anställda känner att denne har ett stort engagemang i 

organisationen blir den organisatoriska identifieringen stark och den anställde känner 

tillförlitlighet till organisationen (Dutton m.fl., 1994). 

 

Om det i en organisation finns en stor enighet mellan de anställda då de identifierar den 

organisatoriska identiteten, blir den organisatoriska identifieringen stark. Den organisatoriska 

identiteten upprätthåller en stabil självuppfattning över tid. När samstämmighet finns i 

organisationen och samarbetet mellan de anställda fungerar bra försöker de anställda arbeta på 

ett sådant sätt som bidrar till att arbetsuppgifterna gynnar organisationen. I vissa fall kan den 

anställda arbeta utöver de krav som finns för att uppnå att organisationen gynnas. Denna 
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gynnsamhet bidrar till att organisationen får ett beteende som betecknas av lojalitet, 

deltagande och nytänkande (Dutton m.fl., 1994).  

 

Dutton m.fl. (1994) anger att organisationer har en rad olika former av ritualer, symboler, 

ceremonier och berättelser som skapar organisatoriska beteendemönster och skapar identiteter 

hos de anställda. Dessa ritualer och ceremonier blir extra synliga när någon utifrån kritiserar 

organisationen, någon typ av omorganisering ska genomföras eller när de anställdas 

identiteter inte passar ihop med organisationen längre. Detta leder till att de organisatoriska 

riterna som finns avbryts och de anställda får se över, definiera organisationen och påverka 

anknytningsstyrkan till företaget igen. I vilken utsträckning en anställd uppfattar att den 

organisatoriska identiteten påverkar dennes identifikation med organisationen beror på vilken 

attraktionskraft denna bild har till den anställde. Då det finns en starkt attraktiv organisatorisk 

identitet stärker det medlemmens identitet (Dutton m.fl., 1994). 

Den upplevda yttre organisationsbilden 

Hur väl en anställd upplever att organisationen är attraktiv styrs även av de yttre bilderna som 

finns angående organisationen. Den anställde ställer sig frågan hur denne tror att andra 

upplever organisationen och därmed också i sin tur även de anställda. De rykten som finns om 

en organisation kommer från de utomstående föreställningarna om vad som utmärker 

organisationen. Dessa rykten och tolkningar kan skilja sig beroende på vilka som tolkar 

organisationen. Tolkningarna består av olika kunskaper och värderingar av information vilket 

leder till att den organisatoriska bilden kan variera från exempelvis andra organisationer, en 

speciell grupp i samhället eller i samhället i stort. Om den anställde uppfattar att exempelvis 

klienter, grupper eller andra organisationer ser negativt på organisationen kan det leda till en 

ogynnsam bild som kan påverka den anställde negativt, till exempel genom stress eller 

otrivsel på arbetet. Det personliga uttrycket från den anställde kan i sin tur leda till att 

organisationens resultat och status blir sämre. Om organisationen i stället har en positiv social 

roll utåt sett finns en stor chans till att organisationen ses som attraktiv. Detta leder i sin tur till 

att den organisatoriska identifieringen blir god, detta genom att den anställde tolkar den yttre 

bilden som samstämmig och tillhörande. När en anställd i en organisation träffar anställda 

från en annan organisation och får bekräftelse på att de gör ett bra arbete och har en väl 

fungerande organisation stärks den organisatoriska identifieringen (Dutton m.fl., 1994).  
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RESULTAT OCH ANALYS 

Presentation av intervjupersoner 

I studien har tre socialsekreterare intervjuats. Intervjupersonerna arbetade vid 

intervjutillfällena vid olika mindre socialkontor i Jämtlands län. Intervjupersonernas riktiga 

namn har, för att säkra konfidentialiteten, ändrats. De kallas därför för ”Camilla”, ”Elisabeth” 

och ”Kerstin”. Samtliga intervjupersoner har samtliga arbetat med ekonomiskt bistånd mellan 

5-15 år. Samtliga är utbildade socionomer och fast anställda vid respektive socialtjänst.  

Socialsekreterarnas interna status 

Den interna statusen på arbetsplatsen kan enligt alla intervjupersoner variera beroende på 

vilka arbetsuppgifterna är och hur viktiga uppgifterna anses vara. Elisabeth upplever 

exempelvis att yrkesstatusen mellan de olika enheterna inom socialtjänsten kan skilja sig åt 

något. Men hon anser också att denna skillnad inte är så omfattande. Hon berättar: 

 

”Jag tror att det kan vara lite högre status att jobba med barn och familj för att det 

är ett mer ansvarsfullt, eller hur ska man säga, ja det är tyngre rent psykiskt för 

handläggarnen att fatta tuffa beslut och så. Men rent generellt tycker jag nog att det 

är ganska så jämbördig status mellan avdelningarna på socialtjänsten. Det tycker 

jag nog, för vi gör också ett viktigt jobb” (Elisabeth). 

 

I citatet ovan framkommer att Elisabeths syn på sin yrkesstatus varierar. Elisabeths status 

påverkas enligt Dutton m.fl. (1994) av de egenskaper som hon tillskriver sig själv. Dessutom 

påverkas det av vilken syn andra inom samma verksamhet har på hennes status. Elisabeth kan 

på så sätt komma i kontakt med både positiva och negativa bilder av sin status, beroende på 

vad hon och hennes medarbetare anser om hennes status (Dutton m.fl., 1994). Elisabeth erfar 

att anställda på barn- och familjeenheten har en något högre status, vilket kan innebära att hon 

därigenom betraktar sin egen yrkesstatus som lägre. Paradoxen blir dock att trots detta anser 

Elisabeth att arbetet med ekonomiskt bistånd fyller en lika viktig funktion som övriga 

enheters arbete.  

 

Majoriteten av intervjupersonerna anser sig dock ha samma status som de övriga anställda, 

oavsett vilken enhet det rör sig om. Kerstin berättar:  
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”Jag känner inte att jag har någon lägre status än någon annan som jobbar här med 

barn och familj eller så. Jag tycker att vårt arbete är oerhört komplext”(Kerstin).  

 

Av citatet framgår att Kerstin upplever att arbetet med ekonomiskt bistånd är viktigt och i 

likhet med det övriga arbetet inom socialtjänsten komplext och kräver mycket kunskap. Enligt 

Dutton m.fl. (1994) finner personer ofta större dragningskraft till verksamheter där de erfar att 

de kan nyttja sin kunskap och där de samtidigt erfar att kunskaperna blir tillvaratagna. 

Majoriteten av intervjupersonerna upplever att de har ett arbete som gör att de får användning 

av och kan ta tillvara på sin kunskap. På så sätt kan de identifiera sig med organisationen 

vilket medför att de känner att de har samma status som övriga inom socialtjänsten. Genom 

detta stärks verksamheten och de anställdas uppfattning om yrket blir stabilt (Dutton m.fl., 

1994).   

 

En faktor som samtliga intervjupersoner poängterar, är att den status som de upplever kan ha 

att göra med att de arbetar på mindre socialtjänster eftersom varje medarbetare är viktig för att 

verksamheten ska fungera. Elisabeth berättar:  

 

”Det kan ha att göra med att det är litet, det kan det ju göra. Och så kan det säkert 

göra vilken kultur man har i organisationen, alltså hur cheferna ser på det, ja för det 

avspeglar sig ju ner på de anställda sen då. Och jag tror inte att våra chefer lägger 

någon värdering i eller status mellan oss. Men nej jag tror det är viktigt hur cheferna 

ser på det och sen kan det ha att göra med att vi är mindre. Det är viktigt, alla är 

väldigt viktiga för att det ska fungera” (Elisabeth). 

 

I citatet ovan framgår det att det har betydelse att verksamheten är stark och attraktiv. Det kan 

kopplas till Duttons m.fl. (1994) resonemang att en verksamhets attraktionskraft beror på hur 

stark de anställdas engagemang är till verksamheten. Elisabeth arbetar på en socialtjänst där 

endast ett fåtal socialsekreterare är anställda, vilket leder till att det finns en större möjlighet 

att identifieringen med verksamheten blir starkare. Hur pass attraktiv och stark socialtjänsten 

är beror bland annat på hur stark Elisabeths och hennes medarbetares engagemang är till 

verksamheten. Då Elisabeth har ett stort engagemang uppstår en stark organisatorisk 

identifiering. Elisabeth känner på så sätt att hon har en stark tillhörighet till verksamheten 

(Dutton m.fl., 1994).  
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Socialsekreterarna uppfattar överlag att de hade en lägre status som nyexaminerade och 

nyanställda på arbetsplatsen, än vad de upplever sig ha vid tillfället för intervjun. Majoriteten 

av socialsekreterarna började sin yrkesverksamma tid som socionomer inom ekonomiskt 

bistånd och de märker statusskillnaden tydligt vilket framgår när Elisabeth berättar:   

 

”Det är ganska stor skillnad från förr till nu, det tycker jag. I början så är man ju ny 

och osäker och det är ju både gentemot kollegor och så. Då är statusen lägre också 

för att då är man ju i behov av att ta mycket råd av andra som har jobbat länge och 

gentemot klienterna också märktes det ju. Man få mer status ju mer man har, ju 

längre man har jobbat, desto mer kunskap och erfarenhet samlar man ju på sig, så 

då ökar statusen” (Elisabeth). 

 

Citatet ovan framhåller att Elisabeths yrkesstatus har blivit starkare i jämförelse med hur den 

upplevdes då hon var nyexaminerad vilket kan kopplas till Carmeli och Freunds (2009) 

resonemang kring känslan av status. Carmeli och Freund (2009) menar att känslan av status 

kan förbättras genom att arbeta med de resurser som finns. Inom socialtjänsten finns resurser 

genom det professionella mötet mellan Elisabeth och hennes klient. Genom att arbeta med att 

få ett mer professionellt möte mellan Elisabeth och klienterna förbättras förhållningssättet till 

yrket och det medför i sin tur att Elisabeth kan stärka sin socialsekreterarroll och därmed sin 

yrkesstatus. 

 

Ytterligare en bidragande faktor till att socialsekreterarna upplever att de har en lägre 

yrkesstatus när de börjar sitt arbete som socionomer kan kopplas till maktbegreppet. Kerstin 

menar att hon har en högre yrkesstatus då hon har arbetat länge med ekonomiskt bistånd. Hon 

berättar:  

 

”Jag tror att man får mer status när man har jobbat längre. Man är mera. Man törs 

ta mer utrymme, ja. Och stå upp och så törs man bli mer ärlig tror jag också, och 

säga att det här vet jag inte om jag klarar av ” (Kerstin). 

 

Det framgår i citatet ovan att Kerstin upplever att hon vågar mera i yrket då intervjun ägde 

rum, än vad hon vågade i början av sitt yrkesverksamma liv. Kerstins upplevelse kan kopplas 

samman med Skaus (2007) förklaring att en socialarbetare besitter mer makt över klienten då 

denne innehar mer kunskap och har ett övertag i kommunikationen med klienten. Då Kerstin 
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började sitt arbete efter socionomexamen upplevde hon sig inte besitta denna kunskap och 

kommunikationsförmåga. Genom åren har hon dock skapat sig mer kunskap och utvecklat sin 

kommunikationsförmåga vilket medför att Kerstin känner att hon nu är säkrare, har mer makt 

och att hon har stärkt sin yrkesstatus.  

 

I förhållande till yrkesinriktningar utanför socialtjänsten som finns inom det sociala arbetet 

tycker samtliga intervjupersoner att de har en lägre status. Camilla berättar: 

 

”Det är inte så här att man ropar; Jag är socialsekreterare! Jag tror att man hellre 

vill ropa ut att man jobbar som kurator, det tror jag. Vi arbetar med så känsliga 

saker i folks liv som påverkar de så mycket” (Camilla).  

 

Elisabeth anser även hon att hon har en lägre status än andra som arbetar inom det sociala 

arbetet. Hon berättar: 

 

”Tyvärr är väl den lägre kan jag känna. Ja, det har ju inte högst status av att jobba 

inom socialtjänsten, det tror jag inte. Det är ju där de flesta får jobb och det är de 

flesta börjar sin yrkesbana, men sen är det nog många som vill byta upp sig lite och 

det tror jag alltså. Jag tror kanske att socialtjänsten har haft en ganska så, vi har 

haft en liten budget med hängivna socionomer som har gjort sitt bästa liksom fast det 

har inte setts med så mycket status Många ser det som ett kall och ställer upp hela 

tiden för att allt ska fungera. Ju mer kall det blir att vara socionom, ju lägre status 

blir det” (Elisabeth).  

 

I citaten ovan framgår att socialsekreterarna som arbetar med ekonomiskt bistånd upplever att 

de har låg status i förhållande till andra som arbetar med socialt arbete. I citaten framgår det 

även att de är hängivna socialarbetare som handlägger ekonomiskt bistånd samt att det är 

känsliga uppgifter som socialsekreterarna arbetar med. Det går att koppla till Carmeli och 

Freund (2009) som menar att socialsekreterarna vill hjälpa människor i samhället och det 

finns ofta en stark strävan hos dem att vara hjälpsamma. Den här strävan som de har kan 

enligt Carmeli och Freund (2009) bidra till en medvetenhet och oro för klienter som i sin tur 

kan leda till hur andra betraktar socialtjänstens verksamhet. Eftersom socialsekreterarnas 

strävan ofta är att stödja och hjälpa kan det finnas ett tryck på dem att de ska lyckas och om 

de misslyckas kommer detta att uppmärksammas. På grund av detta kan det kännas som att 
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exempelvis en kurator har högre status för att denne inte utsätter sig för en liknande risk och 

därmed kan vara mer säker på sin status och sitt rykte.  

Socialsekreterarnas uppfattning om klienternas syn på socialsekreterarna   

I arbetet med att handlägga ekonomiskt bistånd åtgår en stor del av arbetstiden till att träffa 

klienter. Socialsekreterarna innehar en maktposition som bidrar till hur klienterna ser på 

socialsekreterarnas status (Swärd & Starrin, 2006). I Kerstins citat framgår det hur hon 

upplever att klienterna ser på hennes status: 

 

”De ser nog… Det är ju så att om de kommer och söker ekonomi då tror jag att de är 

ganska små. Känner sig beroende. Jag håller precis på med ett avslag. När de var 

här var de jättetrevliga och sen när jag ringer, sen så blev de, jävlar då var det, 

vrede, frustration och förtäckta hot. Det är ju så brännhett för folk. Så klienterna 

tycker nog att vi har mycket makt, att vi bestämmer mycket”(Kerstin).  

 

I citatet ovan framkommer det att Kerstin upplever att klienternas syn på henne är att hon har 

tillgång till mycket makt, vilket kan kopplas till Swärd och Starrins (2006) förklaring till 

makt. Swärd och Starrin menar att makt är indelat i två delar, maktutövningen och 

maktresurser. Kerstin besitter maktutövning i form av att hon kan få igenom ett beslut trots att 

det går emot klientens vilja samt maktresurser i form av att hon har möjlighet att besluta och 

bevilja ekonomiskt bistånd. Genom detta har Kerstin en makt som enligt henne bidrar till att 

klienterna anser att hon har en hög makt. Trots att Kerstin besitter mycket makt är inte 

klienterna maktlösa. Kerstins klienter, som hon nämner i citatet, använder sig av förtäckta hot 

och frustration för att försöka påverka sin föreställda situation av maktlöshet (Swärd & 

Starrin, 2006).   

 

Elisabeth menar dock att hon har en dålig status då klienternas syn på hennes arbete ofta 

påverkas av exempelvis media. Elisabeth berättar: 

 

”Jag känner att socialtjänsten i stort har dålig status helt enkelt och det får alla vi 

som jobbar inom socialtjänsten klä skott för. Vi, jag tror att de tänker på något som 

de sett på TV eller hört och så bildar de sig en uppfattning om att vi kanske, ja vill 

människor något ont eller att vi är generellt strängare än vad vi är. Det finns massa 
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outtalade rykten och fördomar om hur vi jobbar. Jag känner mig inte som en 

sockärring”(Elisabeth). 

 

I citatet framgår det att Elisabeth upplever att hennes yrkesstatus är låg, mycket beroende på 

de yttre bilderna av socialtjänsten. Det kan kopplas till Duttons m.fl. (1994) förklaringsteori 

som visar att den yttre verksamhetsbilden har betydelse för den anställdes identifiering till 

organisationen. Elisabeth känner att hon inte vill kopplas till den yttre bild som hon upplever 

att samhället har tillskrivit henne och organisationen. Elisabeth tolkar den yttre bilden genom 

tillhörighet och samstämmighet till den (Dutton m.fl., 1994). Då Elisabeth menar att samhället 

har en felaktig bild av socialtjänstens arbete tillskriver hon sig inte de egenskaper som 

samhället vill tillskriva henne.   

 

För socialsekreterarna i studien är det inte alltid självklart att de med sin utbildning och 

position har en högre status än klienterna. Samtliga intervjupersoner säger att de har handlagt 

ärenden där klienten har haft en högre status än vad socialsekreterarna själva upplever att de 

har. Ofta handlar det om att klienten har en högre utbildning än socialsekreterarna vilket har 

bidragit till denna känsla av statusskillnad. Camilla berättar: 

 

”Man har ju ofta ett överläge på något vis eftersom man ja. Det är ju svårare med de 

som kanske, om man träffar till exempel en läkare som av någon konstig anledning 

tycker att den har högre status för att det har varit så bakåt, då blir det ju lite 

svårare om de är väldigt duktiga verbalt” (Camilla). 

 

Camilla berättar vidare om sina tankar kring att känna en lägre status gentemot klienten: 

 

”Statusen som klienten känner har nog med utbildning att göra eller kanske om de 

har mer kunskaper kring. Om det kommer någon egenföretagare som vill ha 

ekonomisk rådgivning som vill ha lite hjälp som egentligen kan mer. Då känner man 

ju liksom att man är lite underlägsen” (Camilla). 

 

Som framgår i citaten ovan kan Camilla känna att hon ibland upplever att en klient har högre 

status än vad hon själva har. Det kan sammankopplas med Franzéns (2005) relationella 

maktbegrepp. Den relationella makten finns mellan Camilla och klienten. Olika 

omständigheter, exempelvis utbildning och kunskap, bidrar till att makten ökar eller minskar.  
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Makten behöver inte vara konstant. Camilla har ett antal klienter och till alla dessa har hon 

olika maktförhållanden och därigenom olika statussyner från klienterna (Franzén, 2005). På så 

vis befinner sig Camilla ibland i underläge då klienten vet mer om ekonomin i exempelvis ett 

eget företag än vad hon vet och ibland har Camilla ett överläge i makten, till exempel då 

Camilla träffar en klient som nyligen blivit aktuell för ekonomiskt bistånd.  

 

När en klient kommer som ny till socialtjänsten kan denne redan ha en bild av socialtjänstens 

arbete vilket medför att arbetet blir svårare att utföra. Elisabeth berättar: 

 

”Jag upplever det, om jag tror att den här personen finns i umgängeskretsar där jag 

vet att kompisarna också går på ekonomiskt bistånd eller att jag vet att mamman och 

pappan har gått på bistånd och så att de vet vad socialtjänsten är, då tror jag att de 

har en förväntning på mig och den kan vara att jag, att vi kanske är, att det tar lång 

tid innan man får beslut, att vi är stränga och att det är omständligt att ha kontakt 

med oss kanske” (Elisabeth).  

 

Elisabeth har dock en annan uppfattning om klienter som kommer i kontakt med 

socialtjänsten för första gången och som inte har någon person i sitt nätverk som har varit i 

kontakt med socialtjänsten. Elisabeth tror att dessa klienter har en annan förväntning på det 

första mötet. Hon berättar: 

 

”Om det är en person som är ganska så ny inför socialtjänsten, då tror jag nog att 

de har hört en massa om socialtjänsten, kanske i media eller så, men blir nog rätt så 

positivt överraskade, det upplever jag att många blir. De blir glada att beslutet kom 

så fort och att de fick ett schyst bemötande. Det är svårare att rädda personers 

förväntningar om det är så att de har haft kompisar som har berättat för dem. Då är 

det svårare”(Elisabeth). 

 

Citaten ovan visar att klientens förväntningar beror på hur mycket kunskap och kontakt 

klienterna tidigare har haft med socialtjänsten samt vilken syn de har på socialtjänstens arbete. 

Allt detta har betydelse för hur Elisabeth kommer att gå tillväga under handläggningen med 

klienterna. Enligt Dutton m.fl. (1994) kan Elisabeth handlägga ärenden på ett sådant sätt så att 

det gynnar socialtjänsten. Elisabeth kan med de klienter som, på ett eller annat sätt, redan 

sedan tidigare kommit i kontakt med socialtjänsten arbeta för att stärka den organisatoriska 
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identifieringen. Elisabeth får använda sig av mer tid för att handlägga dessa ärenden och på så 

sätt skapa en socialtjänst som ses som mer positiv, mer lojal, nytänkande och omtänksam 

(Dutton m.fl., 1994).  

Den upplevda statusen i samhället 

Samtliga intervjupersoner upplever att den allmänna bilden i samhället om handläggning av 

ekonomiskt bistånd till viss del är osynlig och att det saknas kunskap om vad handläggningen 

innefattar. Kerstin berättar: 

 

”De tror nog att vi bara sitter och räknar kronor och ören, att vi har tabeller så här, 

du får, du får inte. Jag tror nog det. Jag tror nog inte att de tänker in rehabilitering 

som är vår största del. Det behövs mer kunskap bland folk” (Kerstin). 

 

Citatet kan kopplas till Billquist (2001) som påvisar att det finns en föreställning om 

handläggning av ekonomiskt bistånd i samhället som inte stämmer överrens med 

verkligheten. Kerstin berättar vid intervjutillfället att mer kunskap behövs kring ekonomiskt 

bistånd i samhället för att personer ska veta vad arbetet handlar om, vilket även Billquist 

(2001) kom fram till i sin studie. Kerstin saknar en öppen diskussion kring vilka 

arbetsuppgifter som ingår, hur arbetet fungerar och vilka metoder som används i 

handläggningen. Genom att en sådan diskussion uppkommer kan samhället få en större 

förståelse över vad en handläggare av ekonomiskt bistånd arbetar med (Billquist, 2001).  

 

Elisabeth anser att det är bra att bilden i samhället om ekonomiskt bistånd inte är så synlig och 

att inte heller diskussionen om ekonomiskt bistånd blir så framträdande i samhället. Elisabeth 

tror att detta kan påverka henne positiv. Hon berättar: 

 

”Egentligen tänker jag att det kanske är positivt att det inte är så mycket 

diskussioner i samhället om ekonomiskt bistånd. För jag tänker att ju mer, ofta är det 

ju ändå negativ publicitet och ju mindre sånt det är desto mer kanske personerna 

förstår varför de fick ett avslag. Det är ju omöjligt att skriva en artikel om vilka som 

får ekonomiskt bistånd och vilka som inte får det eftersom det är en ramlag som 

säger att vi kan ta ganska så individprövade beslut. Så det kommer nog alltid finnas 

diskussioner om ens rätt. Men så länge det inte är så många diskussioner tänker jag 

att det är ganska positivt” (Elisabeth).   
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Citatet ovan kan kopplas samman med Gross (2007) som menar att den mediala bilden i 

samhället kan påverka socialarbetarnas status negativt. Elisabeth anser att det är bra att 

publiciteten av ekonomiskt bistånd i media är litet. Genom detta blir hennes arbete dolt och 

negativa diskussioner undviks i samhället vilket medför att hon kan känna en något bättre 

självkänsla som socialsekreterare och på så vis ha en större förmåga till att stödja klienterna 

(Gross, 2007). 

 

Samtliga intervjupersoners socialtjänster har samarbeten med bland annat arbetsförmedlingen, 

försäkringskassan och vården. Hur socialsekreterarna ser på deras status i jämförelse med de 

andra verksamheternas status varierar dock något. Majoriteten anser att de har en likartad 

status som verksamheterna som de samarbetar med. Camilla berättar: 

 

”Jag tror att just arbetsförmedlingen, där tycker jag att man känner sig likvärdig. 

Jag tror nog de har nog mest insikt i vad vi gör eftersom vi har mycket samarbete 

med dem. Där tror jag att man kan ha bra status. Försäkringskassan, där tror jag vi 

också har status. Vården jobbar vi med, men där vet jag inte. Där har vi fortfarande 

liksom lite under om man nu ska se på nivåer. Jag skulle nog kunna lägga mig men 

samma status som arbetsförmedlingen om man ska se på olika yrkesgrupper och 

försäkringskassan. Att vi ligger ganska jämt så som jag tänker. Läkare ligger högre 

upp än vi andra” (Camilla).  

 

Elisabeth uppfattar statussynen på hennes arbete på ett helt annat sätt än vad Camilla gör. Hon 

berättar: 

 

”Arbetsförmedlingen ser nog oss som, att vi har lägre status än vad de har, det tror 

jag. Det skulle kunna vara så att, vi har ju en strängare sekretesslag som gör att vi 

inte kan utbyta någon information, de upplever det nog att det är mycket stängda 

dörrar så, att det kanske ibland är svårjobbat med oss och det här med att vi inte kan 

konversera med varandra om en person utan fullmakter. Det kan skapas en tro om 

att det inte händer någonting eller att det händer fel saker här” (Elisabeth). 

 

I citaten framkommer det att Camilla och Elisabeth uppfattar statusen olika mellan 

arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Camilla får enligt Dutton m.fl. (1994) försäkran om att 
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hon gör ett viktigt och bra arbete när hon träffar andra verksamheter som ger henne 

bekräftelse på det. Detta är viktigt och stärker Camillas organisatoriska identifiering. Genom 

att Camilla å ena sidan har en positiv status sett från de flesta samarbetsparterna stärks 

chanserna till att socialtjänsten där Camilla arbetar blir mer attraktiv från utsidan (Dutton 

m.fl., 1994). Elisabeth å andra sidan upplever inte att arbetsförmedlingen och socialtjänsten 

har en likartad status. Hon anser att arbetsförmedlingen tror sig ha en högre status än vad 

socialtjänsten har. Elisabeth saknar känslan och bekräftelsen från arbetsförmedlingen att hon 

gör ett bra arbete. Detta medför enligt Dutton m.fl. att hennes organisatoriska identifiering 

försämras samtidigt som chanserna att Elisabeths arbetsplats ska anses som attraktiv utifrån 

minskar (Dutton m.fl., 1994).  

DISKUSSION  
Studiens syfte var att undersöka hur socialsekreterare som handlägger ekonomiskt bistånd 

erfar sin yrkesstatus. De tillhörande frågeställningar i studien var: Hur betraktar 

socialsekreterarna sin status som handläggare av ekonomiskt bistånd? Vilken status erfar 

socialsekreterarna att klienterna tillskriver dem? Hur upplever socialsekreterarna att övriga 

samhället betraktar yrket som handläggare av ekonomiskt bistånd? Nedan presenteras en 

diskussion kring svaren på studiens frågeställningar. Därefter ges förslag till vidare forskning 

i ämnet.   

 

Det som påverkar beteenden i en organisation kommer från tre olika källor, från individen, 

organisationen och samhället. En organisation kan betraktas som en bärare av en viss kultur. 

Runt om i samhället finns det gemensamma uppfattningar kring hur organisationen 

samverkar, uttrycker sig samt vilka värderingar som finns i organisationen. Allt detta påverkar 

hur omgivningen ser på socialsekreterarna. Hur bra en anställd trivs på sin arbetsplats beror 

bland annat på den atmosfär som finns på arbetsplatsen samt vilken kultur som råder där. 

Avgörande faktorer till detta är vilka värderingar och arbetssätt som finns inom arbetsplatsen 

(Abrahamsson & Andersen, 2005). Majoriteten av intervjupersonerna upplever sig ha en 

likartad status som de andra anställda vid socialtjänsterna där de arbetade. Detta kan jämföras 

med Bybergs (1998) som visade att 52 procent av de 71 tillfrågade varken ansåg sig ha en 

högre eller lägre status än övriga som arbetade inom socialtjänsten.  Statuskänslan har mycket 

att göra med om atmosfären som finns på socialtjänsterna där de arbetar tycks vara god eller 

inte. Samtliga intervjupersoner menar att chefen på socialtjänsterna bidrar till denna syn. 
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Enligt Abrahamsson (2000) är chefens handlingar och värderingar viktiga för att få en bra 

stämning på arbetsplatsen. Genom att chefen har en likartad syn på samtliga arbeten inom 

socialtjänsten och inte prioriterar eller lyfter fram en speciell enhet, ses de olika enheterna mer 

samstämmiga och är jämförliga med varandra. Detta i kombination med att samarbetet mellan 

organisationens anställda fungerar väl har en stor betydelse för statusen. Samarbete kan ibland 

vara oerhört viktigt för att en organisation ska fungera (Abrahamsson, 2000). Detta har kanske 

större betydelse på mindre arbetsplatser än större. Det kan medföra att majoriteten av 

socialsekreterarna i studien uppfattade att de hade en likartad status gentemot sina 

arbetskamrater. 

 

Det har blivit mer och mer vanligt att socialtjänsten samarbetar med andra verksamheter. 

Detta samarbete ses ofta som mycket värdefullt och nödvändigt. Bergmark och Lundström 

(2008) har genomfört en kvantitativ studie bland socialsekreterare i Sverige som visar hur 

pass vanligt det är med samarbete mellan socialtjänsten och andra verksamheter som kan vara 

naturliga att samarbeta med. Deras studie är ej generaliserbar, däremot syns det i studien vilka 

externa samarbetsaktörer det rör sig om. De vanligaste samarbetsparterna som ekonomiskt 

bistånd arbetar med är arbetsförmedlingen, försäkringskassan samt psykiatrin. Att samarbetet 

tycks vara utbrett och en del av själva handläggningen av ekonomiskt bistånd ses som positivt 

(Bergmark & Lundström, 2008). Ytterligare en positiv punkt är att majoriteten i denna studie 

menade att de upplevde att de hade en likartad makt och status som personalen på 

arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Då socialsekreterarna får återkoppling på sitt 

arbete genom samarbeten uppstår en positiv stämning i gruppen på att de utför ett bra arbete 

vilket jag tror är viktigt för att socialtjänstens status ska höljas.  

 

I samhället finns det många olika relationer, uppfattningar och värderingar runt handläggning 

av ekonomiskt bistånd. Dessa är inte särskilt synliga enligt samtliga intervjupersoner, 

samtidigt som de menar att bilden som syns i omgivningen ofta är negativ eller innehåller 

okunskap kring vad handläggning av ekonomiskt bistånd innebär. Abrahamsson och 

Andersen (2005) skiljer samhället i två olika grupper eller omgivningar som har uppfattningar 

om en organisations verksamhet. Dels finns den generella omgivningen som innehåller den 

nationella miljön som organisationen verkar i och dels finns det den specifika omgivningen 

som består av den del av omgivningen som har direkt betydelse för organisationen. Den 

specifika omgivningen kan exempelvis vara klienter, finansiärer eller annan verksamhet som 

samarbetar med organisationen. I denna specifika omgivning är kunskaperna större kring 
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socialsekreterarnas arbete. Klienterna upplever, enligt en socialsekreterare i studien, 

socialtjänsten på olika sätt beroende på om de har varit i kontakt med socialtjänsten tidigare 

eller inte. De som aldrig tidigare har varit i kontakt med dem har en bättre bild och ofta 

positiva förväntningar kring handläggningen medan klienter som har många bekanta som varit 

i kontakt med socialtjänsten har en negativ bild av verksamheten. Bland dessa klienter finns 

det enligt Abrahamsson och Andersen (2005) en osäkerhet och negativa rykten kring 

socialtjänstens arbete vilket påverkar mötet mellan klienter och socialsekreterare. Det är då 

viktigt att socialsekreteraren arbetar mycket med klienten så denne börjar samarbeta med 

socialtjänsten istället för att motsätta sig tjänsten. Om utfallet på detta arbete med klienten blir 

positivt har socialtjänsten kommit ett steg närmare en mer positiv uppfattning av deras arbete. 

Det är viktigt då jag tror att socialsekreterarnas arbete, genom en mer positiv uppfattning, 

förbättras samtidigt som samhället kan få en mer positiv bild av det sociala arbetet i stort och 

framförallt socialsekreterarnas arbete.  

 

I denna studie har det utifrån socialsekreterarnas utsagor om sina yrken framkommit att de 

anser sig ha ett yrke med stor komplexitet. Dock tror inte socialsekreterarna i studien att den 

generella omgivningen, det vill säga samhället i stort, har samma bild av socialsekreterarnas 

arbete. Socialsekreterarna i studien tror att den generella omgivningen uppfattar handläggning 

av ekonomiskt bistånd som enkelt. Det har länge funnits politiska debatter om handläggning 

av ekonomiskt bistånd ska tillhöra socialt arbete och socialtjänsten eller om handläggningen 

snarare ska sammanfogas med arbetsmarknadsenheter, då arbetet inte anses vara så komplext. 

I andra länder är detta mycket vanligt och det börjar även förekomma i Sverige. Det finns 

både för- och nackdelar med att skilja det ekonomiska biståndet från socialtjänsten. Genom att 

det ekonomiska biståndet flyttas till en arbetsmarknadsenhet läggs mer fokus på 

arbetssökandet vilket medför att klienterna kan komma ut i arbete fortare, men samtidigt 

försvinner andra typer av sociala satsningar. Många av de klienter som blir beviljade 

ekonomiskt bistånd har i samband med ekonomiska problem även annan problematik, 

exempelvis sociala eller psykologiska. Genom att flytta ekonomiskt bistånd till en 

arbetsmarknadsenhet försvinner fokuseringen på denna problematik vilket snarare kan stjälpa 

än hjälpa många av bidragstagarna (Bergmark & Lundström, 2008). Statusen för 

handläggning av det ekonomiska biståndet skulle möjligtvis höjas av en omorganisering och 

flytt från socialtjänsten. Dock är min personliga uppfattning att det är viktigare att klienterna 

får den hjälp de behöver och det tror jag att de får genom att det ekonomiska biståndet finns 

kvar inom socialtjänsten. Statusen för yrket kan istället höjas genom att legitimera socionomer 



 

25 

och skapa ett större erkännande av socionomyrket genom att förankra det sociala arbetet i en 

mer evidensbaserad verksamhet (Soydan, 2001). Därigenom kan klienterna få evidensbaserad 

hjälp av legitimerade socionomer på socialtjänsten.  

Förslag till vidare forskning 

Trots att handläggning av ekonomiskt bistånd är en stor del av det sociala arbetet i Sverige 

och att flertalet av socialarbetarna någon gång har arbetat med handläggning av ekonomiskt 

bistånd är det ett tämligen eftersatt område vad gäller kunskap, utbildning och forskning. 

Lägre löner, låg intern status samt färre professionella kännetecknar ofta handläggningen av 

ekonomiskt bistånd. Forskningen och framför allt den allmänna bilden av ekonomiskt bistånd 

måste förbättras på många plan (Minas, 2008). Under 2010 kommer socialstyrelsen att 

presentera och genomföra en pilotundersökning av ett arbetsinstrument för handläggning av 

ekonomiskt bistånd. Instrumentet beräknas vara helt klart under år 2011. Arbetsinstrumentet 

är tänkt att användas på klienter som har varit aktuella för ekonomiskt bistånd ett antal 

månader då det är dags att formulera en plan för vilken självförsörjning som lämpar sig för 

klienten samt hur klienten ska nå dit. Instrumentet har utvecklats med utgångspunkt från 

forskningen om klienter samt de bedömningar som tas av socialsekreterare i olika ärenden 

(Socialstyrelsen, 2009). Hur ser socialsekreterarna på att de kommer få ett arbetsinstrument? 

Hur stor genomslagskraft kommer denna modell få och på vilka sätt påverkas handläggningen 

av ekonomiskt bistånd? Kommer socialsekreterarnas status att öka i och med att arbetet utförs 

med hjälp av en modell samt att deras arbete går mot mer evidensbaserade arbetsformer?  
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Informationsbrev     Bilaga 1 
 

 

 

 

 

Östersund, 2009-11-25 

 

 

 

 

 

 

 

Inbjudan om deltagande i en intervjustudie om socialsekreterares syn på sin yrkesstatus 

 

Jag heter Lena-Karin Bodin och är student vid Mittuniversitetet i Östersund, Institutionen för 

Socialt Arbete. Jag genomför Socionomutbildningen och skall skriva en C-uppsats om hur 

socialsekreterare som handlägger ekonomiskt bistånd erfar sin yrkesstatus. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare som handlägger ekonomiskt bistånd 

upplever sin yrkesstatus samt hur dessa erfar att andra betraktar socialsekreterarnas 

yrkesstatus. Resultatet av studien kommer att presenteras i form av en c-uppsats som skrivs 

under handledning. Uppsatsen kommer finnas tillgänglig via Mittuniversitetets bibliotek.  

 

Intervjutillfället den XX/XX kommer att spelas in på band. Data kommer att hanteras strängt 

konfidentiellt och presenteras avidentifierat. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när 

som helst under intervjuns gång avbryta din medverkan eller avstå att besvara vissa frågor.  

 

Om du har några frågor kring intervjun eller något annat som har med mötet att göra får du 

gärna kontakta mig.  

 

 

Med vänlig hälsning  

 

 

 

Lena-Karin Bodin   

Telefon: XXX 

E-post: XXX 

 

 
 

mailto:lena-karin.bodin@comhem.se
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Intervjuguide     Bilaga 2 
 

Inledande frågor 

Hur gammal är du? 

Är du bosatt i kommunen?  

Vad har du för utbildning?  

Har du arbetat med något annat än ekonomiskt bistånd? Även utanför det sociala arbetet?  

Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 

Hur kom det sig att du började arbeta med ekonomiskt bistånd?  

Om du skulle beskriva det arbetet du utför, vad skulle du säga då? Vilka är dina huvudsakliga 

arbetsuppgifter?  

Hur skulle du beskriva det sociala arbetet?  

Tema 1 Intern status  

Vad innebär ordet status för dig?  

Kan du berätta om hur ser du på din status som socialsekreterare som handlägger ekonomiskt 

bistånd? 

Anser du att din status skiljer sig från andra socialsekreterares status?  

Hur ser du på din status i förhållande till andra arbetsinriktningar inom det sociala arbetet?  

Vad tror du har betydelse över att du har den status som du har? 

Hur upplevde du din status som nyexaminerad och ny på arbetsplatsen?  

Tema 2 Extern status – klient  

Hur tror du att klienterna ser på din status? 

Är din status som socialsekreterare annorlunda jämfört med klienternas status?  

Har du någon gång känt att en klient har en högre status än vad du har?  

Vilka förväntningar upplever du att en ny klient som träffar dig för första gången har på dig 

som socialsekreterare?  

Tema 3 Extern status – samhället  

Kan du förklara hur du upplever bilden i samhället av socialsekreterare som handlägger 

ekonomisktbistånd?  
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Anser du att den allmänna synen på socialsekreterare påverkar dig på något sätt i arbetet?  

Har du kontakt med någon annan verksamhet, exempelvis arbetsförmedlingen eller 

försäkringskassan? I så fall, hur upplever du att de ser på er verksamhet?  

Avslutning 

Finns det något mer som du vill tillägga? 

Anser du att det är något mer som jag borde ha frågat dig?  

 

 

 

 

 

 

 


