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F Ö R O R D  

Vi vill ge läsaren en översiktlig läsanvisning som förberedelse för den 
kommande texten. 

I avhandlingens inledande kapitel skisseras två dilemman som utgör en 
viktig utgångspunkt för det forskningsarbete som redovisas. Å ena sidan den 
mängd empiriska iakttagelser som återkommande redovisas men som impli
cit bygger på en tolkningsrutin som låser fast vid en negativ och pessimistisk 
syn på yrkets utvecklingsmöjligheter. Å andra sidan ett etablerat teoriområde 
- organisationsteorin - som gör anspråk på att tillhandahålla alternativa 
tolkningsmöjligheter, men vars ansträngningar ändå blir förfelade. 

I kapitel 2 anges kortfattat det principiella teoretiska angreppssätt som vi 
anser nödvändigt för att på ett meningsfullt sätt kunna utveckla teorier om 
socialarbetets organisationer. Denna ansats utvecklas och fördjupas efter
hand i avhandlingens teoretiska kapitel. 

Kapitel 3 utgör en genomgång av ett antal "typiska" undersökningar om det 
sociala arbetets praktik och en diskussion kring tänkbara tolknings
möjligheter. 

Kapitlen 4-8 innehåller huvuddelen av de teoretiska överväganden som 
undersökningen bygger på. Först (kap 4 o 5) görs en genomgång av utveck
lingen inom organisationsteorins område och en "värdering" av de möjlig
heter som detta teoriområde erbjuder. Därefter (kap 6) redogör vi för vår 
grundläggande syn på socialt arbete som profession och antaganden om 
nödvändiga organisatoriska förutsättningar för detta arbete. Denna prelimi
nära teorikonstruktion kompletteras (i kap 7 o 8) med meta-teoretiska 
antaganden som utgör undersökningens tolkningsram och som väglett oss 
vid de empiriska undersökningarna. 

Kapitlen 9-12 har en helt annan karaktär än den föregående framställ
ningen. Vi redovisar för läsaren en intervjuundersökning bland ett trettiotal 
socialsekreterare och socialchefer i Västerbottens län. Den empiriska genom
gången i dessa kapitel utgör en förövning och har ett dubbelt syfte såtillvida 
att vi "testar" de grundläggande teoretiska begreppen samtidigt som vi gör en 
preliminär tolkning av de empiriska iakttagelserna. 



Framställningen genomgår därefter en ny scenförändring. Huvuddelen av 
vårt empiriska material är en studie (direkt observation) av kommunikations
flödet mellan arbetsledare och underställda socialarbetare i en medelstor 
socialförvaltning. I kapitel 13 ges en genomgång av olika synsätt när det 
gäller möjligheterna att analysera kommunikation. Kapitel 14 är en redo
visning av de tolkningsteoretiska överväganden som ligger till grund för vår 
analys och i kapitel 15 beskriver vi mera konkret hur vi gått tillväga vid 
genomgång och bearbetning av det empiriska materialet. 

Kapitel 16 innebär ett tydliggörande av de grundläggande kategorier som 
använts vid bearbetningen av datamaterialet i kommunikationsstudien och i 
kapitlen 17 och 18 redovisas studien i sin helhet. Kapitlen 19 - 21 innehåller 
fortsatt empiriredovisning, men med utgångspunkt från bestämda teman. 

I kapitel 22 ges en sammanfattning och en diskussion kring möjliga 
slutsatser. 

I det avslutande kapitlet - kapitel 23 - ställer vi oss "vid sidan" om vår egen 
forskningsansats och försöker närma oss grundtemat från ett annat håll: Vad 
menas med en organisation? 

* 

Vi vill kommentera det förhållandet att avhandlingen har två författare. 
Avhandlingsarbetet inleddes som två separata forskningsprojekt, men vi 
upptäckte snart att vi hade mycket likartade kunskapsintressen. Vi inledde 
därför ett samarbete kring en inledande empirisk studie med tanken att sedan 
gå vidare med varsin fördjupande studie och en slutredovisning i separata 
avhandlingar. Under "resans gång" utvecklades och fördjupades en 
gemensam teoretisk intresseinriktning som gjorde det nästan omöjligt att i 
slutänden formulera två forskningsinriktningar. Vi valde därför att redovisa 
vårt arbete i en gemensam avhandling. 

Det finns skäl att närmare redovisa hur samarbetet sett ut och hur vi delat 
upp avhandlingsarbetet mellan oss. 

Den enkätundersökning som redovisas i inledningskapitlet genomfördes och 
redovisades av Stefan Morén medan de två empiriska undersökningar som 
redovisas senare i avhandlingen har varit en gemensam uppgift både vad 
avser datainsamling och databearbetning. Det teoretiska utvecklingsarbetet i 
anslutning till de empiriska undersökningarna har vi också arbetat med 
tillsammans och ansvarat för i lika mån. När det gäller den slutliga 
redovisning av forskningsarbetet som avhandlingen utgör har vi däremot 
arbetat med en bestämd ansvarsfördelning. 



Ansvaret för skrivningen av avhandlingens olika kapitel har följande 
fördelning: 

Stefan Morén har skrivit kapitlen 1, 2, 3, 6,7, 8,14,15,19, 20 och 21. 

Håkan Larsson har skrivit kapitlen 4, 5, 9,10, 11, 12,13,16, 17 och 18. 

När det gäller den återstående delen - kapitlen 22 och 23 - har 
avhandlingsförfattarna tilsammans "hållit i pennan". 

Även om vi haft en uttalad arbetsfördelning när det gäller skrivningen av de 
olika kapitlen, så har slutlig granskning och bearbetning av avhandlingen 
som helhet varit en gemensam angelägenhet. 

T a c k  

Vi vill uppmärksamma och tacka de kollegor i forskarvärlden som 
intresserat sig, väglett och entusiasmerat under arbetets gång. 

Professor Per Linell, Tema Kommunikation, Linköpings Universitet och 
docent Ingvar Johansson, Inst för Vetenskapsteori, Umeå Universitet bistod 
oss med vägledning och värdefulla råd under arbetets gång - var och en 
utifrån sitt specialområde. 

Professor Roger Lind, New Hampshire College, Manchaster läste delar av 
vårt manus och delade med sig av sin klokskap och sina djupa insikter i 
organisationsforskning. 

Professor Aaron Cicourel, University of California, San Diego och professor 
Harry Specht, University of California Berkeley tog välvilligt emot oss för 
samtal kring vårt forskningsintresse. Dessa internationella kontakter gav oss 
vidgade perspektiv och förnyat självförtroende. 

Universitetslektor Bengt Hållberg, Inst för Statistik, Umeå Universitet var 
vår oumbärlige statistikkonsult. 

Vi vill också tacka Forskningsenheten i Vilhelmina och Föreningen för 
forskning i socialt arbete (FORSA) för att man vid skilda tillfällen har 
upplåtit sin "scen" och låtit oss föra ut och diskutera delar av vårt arbete. 

Delegationen för social forskning (DSF) gav oss det nödvändiga ekonom
iska stödet för forskningsprojektets genomförande, men kontakterna med 
DSF innebar också ett moraliskt stöd; de vågade redan från början tro på vår 
forskningsansats. 

Tack till Anders Bergmark och Lars Oscarsson, forskare vid Inst för Socialt 
arbete, Stockholms Universitet. Deras medverkan i doktorandkursen 'Språk 



och verklighet' innebar en viktig upptakt och en inspiration till vårt 
forskningsarbete. 

Vi vill också speciellt vända oss till de socialarbetare som deltagit i de 
empiriska undersökningarna. Tack för att Ni så generöst gav oss tillträde till 
Era "verkligheter" - vi hoppas att Ni också har fått någonting tillbaka. 

Tack också till våra kollegor och kamrater vid Inst för Socialt arbete vid 
Umeå Universitet. Claes Mether, Lennart Nygren, Thomas Öhlund och Ulf 
Hyvönen granskade och kommenterade avhandlingsmanuset. Tack också till 
Leif Holmström som granskade delar av manuset. Övriga deltagande i 
avhandlingsseminarierna gav oss också värdefullt stöd. 

Institutionssekreterare Eva Persson bistod med sin trygga sakkunskap när det 
gällde ordbehandling och utskrift. 

Professor Bengt Böijeson var vår handledare under hela projekttiden och 
efterföljande avhandlingsarbete. Bengt bidrog med sitt professionella 
kunnande och sin överflödande begåvning, men det var också så mycket 
mer. Ständigt idéinflöde och uppfordran till nytänkande i kombination med 
ett varmt personligt engagemang. Tack Bengt för ett stort och spännande 
äventyr. 

Umeå i april 1988 
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KAPITEL 1. 

TVÅ DILEMMAN. 

Hösten 1983 genomförde en av oss en enkätundersökning om socialsekreter
arnas arbetsvillkor i Västerbottens län.1 Tanken var att få belyst huruvida de 
rapporter om otillfredsställande arbetsvillkor vid många socialbyråer, och 
som ofta utgick ifrån data från storstadsområden, hade någon motsvarighet i 
Västerbotten med dess typiska glesbygd. 

Av länets ca 80 socialsekreterare svarade 62 av dem på enkäten. I Väster
botten finns endast två medelstora tätorter (Umeå och Skellefteå), övriga 
tretton kommuner är till befolkningsmängden små eller relativt små. 

Enkätformuläret var mycket enkelt. Socialsekreterarna uppmanades först 
göra en grov skattning av hur stor del av sin arbetstid (i %) som de använde 
till olika arbetsuppgifter. De fick därefter ta ställning till sju olika påståenden 
(se nedan) genom att kryssa för i en femgradig skala enligt nedanstående 
alternativ: 

X Instämmer helt 
X Instämmer till stor del 
X Delvis riktigt 
X Endast riktigt till en liten del 
X Tar helt avstånd ifrån 

Vad blev resultatet? 

De tillfrågade fick ta ställning till följande påstående: - VI UPPLEVER 
OFTA MANGDPROBLEMET (= HUR HINNA MED ALLA DE UPPGIF
TER SOM ÅLÄGGS OSS) SOM ETT HINDER NÄR DET GÄLLER AMBI
TIONEN ATT UTVECKLA ETT LÅNGSIKTIGARE OCH KVALITATIVT 
BÄTTRE ARBETE. Instämmandegraden (d v s de som instämde helt eller till 
stor del) totalt var 75 % - Skellefteå och Umeå låg något över genomsnittet. 
Ingen socialsekreterare tog helt avstånd från påståendet. 

Ett annat påstående löd så här: - EN TILLRÄCKLIG DEL AV VÅR ARBETS
TID ANVÄNDS TILL LÅNGSIKTIGT FÖREBYGGANDE ARBETE. Endast 5 
% av socialsekreterarna ansåg att en tillräcklig del av arbetstiden användes 
till långsiktigt förebyggande arbete (ingen instämde helt). 82 % ansåg att på
ståendet var riktigt endast till en liten del eller tog helt avstånd ifrån det. 

1 Enkätundersökningen finns redovisad i 'Mot en teori om organisationer för socialt 
arbete', Rapport nr 10, Inst för Socialt arbete, Umeå universitet. 
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Arbetsbelastningen upplevdes som ett hinder när det gällde ambitionen att 
utveckla ett kvalitativt bättre arbete. Det är intressant att notera att tendensen 
var likartad i de små kommunerna som i de två medelstora. 

Vad använde socialsekreterarna sin arbetstid till? Ett påstående som anknyter 
till detta: - EN STOR DEL AV ARBETSTIDEN ANVÄNDS TILL FÖR
HÅLLANDEVIS - I FÖRHÅLLANDE TILL AMBITION OCH UTBILDNING 
- OKVALIFICERAT ARBETE. Mer än hälften av de tillfrågade socialsekre
terarna instämde helt eller till stor del i detta påstående. Ingen tog helt avst
ånd ifrån det. För Skellefteås del var instämmandegraden så hög som 78 %. 

Socialsekreterarna uppmanades också göra en grov skattning av hur stor del 
(i %) av deras arbetstid som de använde till olika arbetsuppgifter. Där fram
gick att nära hälften av arbetstiden användes till administrativa uppgifter på 
byrån, samt att ytterligare i genomsnitt 17 % åtgick till gruppträffar, infor
mationsträffar, konferenser etc. Det innebar att nära 2/3 av arbetstiden åtgick 
till arbetsuppgifter där klienten inte personligen medverkade eller var när
varande. 

Nästa fråga belyser detta förhållande: - VI SOCIALSEKRETERARE 
SAKNAR OFTA ETT AKTIVT FÖRHÅLLNINGSSÄTT I VÅRT ARBETE, 
D V S VI LÅTER OFTA ÄRENDEN OCH ARBETSUPPGIFTER 
PRIORITERA SIG SJÄLVA. Drygt 60 % av socialsekreterarna instämde helt 
eller till stor del i detta påstående. Ytterligare 32 % ansåg att det var delvis 
riktigt (på de två stora förvaltningarna var instämmandegraden ca 70 %). 

Det tycktes vara de ekonomiska biståndsärendena som i första hand upptog 
socialsekreterarnas arbetstid: - EKONOMISKA BISTÅNDSÄRENDEN TIL
LÅTS UPPTA OCH SPLITTRA EN STOR DEL AV ARBETSTIDEN. In
stämmandegraden var 56 %. 16 % ansåg att påståendet var riktigt endast till 
en liten del eller tog helt avstånd ifrån det. 

Samtidigt gavs uppgifter som delvis motsade detta förhållande: - EN V ISS 
DEL /IV DE EKONOMISKA BISTÅNDSÄRENDENA KRÄVER INTE SO
CIALSEKRETERAREINSATSER, UTAN SKULLE MED FÖRDEL KUNNA 
SKÖTAS AV T EX KONTORIST/KANSLISTFUNKTION INOM FÖRVALT
NINGEN. 69 % ansåg att en del av de ekonomiska biståndsärendena skulle 
kunna avlastas socialsekreterarna. För Skellefteås del var instämmandegra
den högst: 83 %. Det motsägelsefulla ligger alltså i att en del av de arbets
uppgifter som tilläts uppta och splittra en stor del av arbetstiden samtidigt 
ansågs vara av sådan karaktär att de inte krävde socialsekretrerareinsatser. 

Hur var det då med tillfredsställelsen i arbetet? 
- MÄNGDEN ARBETSUPPGIFTER - OFTA MED KRAV PÅ AKUTA IN
SATSER - GÖR ATT DET SOCIALA ARBETET ALLTID ÄR 
STIMULERANDE OCH UTVECKLANDE. 21 % av socialsekreterarna ansåg 
att det sociala arbetet var stimulerande och utvecklande. 53 % ansåg att detta 
stämde endast till en liten del eller tog helt avstånd. 
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Sammanfattningsvis ger enkätundersökningen en föga positiv och uppmun
trande bild av det sociala arbetet vid länets socialförvaltningar. Nära 2/3 av 
arbetstiden användes till arbetsuppgifter där klienten inte personligen med
verkade. Merparten av socialsekreterarna upplevde sig ha ett passivt förhåll
ningssätt i sitt arbete. Många tyckte också att deras kvalifikationer som soci
alarbetare tillvaratogs dåligt - en stor del av arbetstiden användes till förhål
landevis okvalificerat arbete. Långsiktigt, förebyggande arbete underpriori-
terades ofta i förhållande till ekonomiska biståndsärenden, som tilläts uppta 
och splittra en stor del av arbetstiden. Endast en mindre del av de tillfrågade 
upplevde sitt arbete som stimulerande och utvecklande. 

En enkel enkätundersökning av det slag som vi nu redovisat är naturligtvis 
ett mycket ofullkomligt verktyg för att belägga en komplex verklighet. Re
sultatet ger emellertid vid handen att påfrestningarna inom det sociala arbetet 
inte enbart är ett storstadsfenomen. Både vår egen studie och andra mera 
omfattande undersökningar (se kap 3) ger denna negativa bild av det sociala 
arbetets villkor. 

Den empiriska bilden är ganska entydig, och det är i själva verket denna 
förmenta entydighet som utgör ett dilemma. Genom att formulera sina fråge
ställningar på ett visst sätt riskerar man att få de svar som man bygger in i de 
egna frågeformulären: som man ropar får man svar. Men det handlar inte 
bara om hur man formulerar sina frågeställningar, på ett djupare plan handlar 
det också om vad man frågar om. Genom att välja frågeställningar som är 
knutna till "eländesterritoriet" (Tidsbrist?, För många ärenden?, Psykosoma
tiska symptom?, etc) konstruerar man samtidigt en tankeram som låser vid 
en viss tolkningsmöjlighet. Det finns en uppenbar risk att medverka till en 
cementering av rådande tankestereotypier i stället för att komma fram till 
tolkningar av dessa verklighetsbilder som utmanar och förändrar. Detta är, 
återigen, vårt dilemma; det empiriska dilemmat. 

* 

Det finns ett omfattande och etablerat teoriområde som tagit till sin uppgift 
att utsäga något om denna typ av komplexa sociala fenomen: organisations
teorin. 

Organisationsforskningen har en lång tradition och en överväldigande om
fattning. Den mesta litteraturen ligger inom sociologins område, men även 
psykologi och företagsekonomi har ägnat betydande intresse åt dessa frågor. 
Kunskapsmässigt borde vi alltså vara väl rustade för att begripliggöra våra 
socialvårdsorganisationers sätt att fungera. 

Här tvingas vi till ett bjärt påstående: Även om organisationslitteraturen i sig 
är överväldigande, så är den relevanta litteraturen - för att förstå exempelvis 
de verksamheter som organiserar socialt arbete - närapå obefintlig. Det är det 
teoretiska dilemmat. Om man jämför en gängse organisationstablå över en 
socialbyrå med en liknande tablå över t ex en fabrik för tillverkning av 
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bildelar, så kan man inte se vilken som är vilken. Här finns samma uppdel
ning i funktioner och nivåer, samma beskrivning av kommunikationsflödet 
uppifrån-och-ner, samma föreställning om organisationen som ett mani-
pulerbart instrument. 

Vi tror att det finns en grundläggande felförståelse inom detta område; soci
alvårdsorganisationerna är uppbyggda utifrån principer som kan gälla för 
vilken producerande verksamhet eller vilket ämbetsverk som helst. Ändå är 
arbetsuppgifterna i vissa avseenden väsentligt annorlunda; att ständigt enga
gera sig i andra människors svåra livssituationer. Vilka speciella krav ställer 
detta på de verksamheter som organiserar socialt arbete? 

Det finns en väsensskillnad mellan verksamheter som har till uppgift att till
verka varor eller förmedla service och sådana verksamheter som har till 
uppgift att medverka till förändring av mänskliga livsvillkor. Inom organisa
tionsteorins område är denna skillnad i hög grad förbisedd. Vårt kritiska om
döme gäller även det forskningsområde - Human Service Organizations -
som har till uttalad uppgift att just begripliggöra organisationer där "männis
kor arbetar med människor". Skenbart berör man det problemområde som vi 
utpekat, men man löser inte problemet. 

När den nyanställde eller besökaren vill veta hur en verksamhet är upplagd, 
hur den fungerar, är det allra vanligaste sättet att bibringa denna information 
via någon form av organisationstablå av den typ som vi beskrev ovan. Vi har 
alla vant oss vid dessa rutmönster av funktioner och nivåindelningar för att 
snabbt få en inblick i hur en viss organisation fungerar. 

Inom det gängse organisationsteoretiska betraktelsesättet har man princi
piellt samma utgångspunkt. Man utgår ifrån den formella organisationen. 
Merparten av den allmänna organisationsteorin bygger på en grundläggande 
föreställning om att organisationer är, eller kan vara, rationella instrument 
för att uppnå uppsatta mål. Begreppet 'formell organisation' har fått en när
mast självklar betydelse. Med formell organisation avses den tydliggjorda 
och fastställda organisationsplan som avser att vara en garanti för att verk
samheten (dess medlemmar, övriga resurser, teknologier) samordnas och 
kontrolleras så att man på effektivast möjliga sätt arbetar för att uppfylla 
verksamhetens mål och syfte. Med andra ord: målrationalitet. Organisa
tionsteorin uppvisar en mängd olika angreppssätt och teorier, men de formar 
sig i huvudsak inom ramen för denna grundläggande föreställning. 

Idéen är alltså att man utifrån denna organisationsbeskrivning kan beskriva 
och förstå dess arbetsuppgifter. Den formella organisationsstrukturen antas 
vara den avgörande omständighet som inverkar på verksamhetens funktions
sätt och utveckling. Individernas agerande i organisationen kan påverkas och 
manipuleras via utformningen av den formella organisationsstrukturen. 
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I en antologi som gavs ut för ett antal är sedan - 'Perspectives on Organiza
tion Design and Behavior' (Van de Ven, Joyce, 1981) - görs ett omfattande 
försök att summera de viktigaste utvecklingstrenderna inom organisationste
orins område och att bedöma var de fruktbaraste utvecklingsmöjligheterna 
finns. Ur den framställningen vill vi lyfta fram ett exempel som på ett 
obarmhärtigt sätt belyser organisationsteorins dilemma. 

I bokens slutkapitel, författat av Andrew Van de Ven och Graham Astley, 
sammanfattas de många och varierande teoretiska perspektiv som presen
terats tidigare i boken samt att författarna med utgångspunkt från denna kart
läggning diskuterar organisationsteorins utvecklingsmöjligheter. Kapitlet har 
den uppfordrande titeln "Mapping the Field to Create a Dynamic Perspective 
on Organization Design and Behavior". 

För att bringa överblick och reda i mångfalden i det organisationsteoretiska 
utbudet intar Van de Ven och Astley ett slags metaposition. Som strukturer
ande princip för att klassificera de olika skolorna använder de sig av dels 
analysnivå, dvs distinktionen mikro - makro, dels distinktionen voluntarism 
- determinism. De uttalar sig också kritiskt om det förhållandet att många 
företrädare för organisationsteorin inte tydliggör vilka filosofiska och veten
skapsteoretiska antaganden som vägleder dem i deras forskning. 

Författarnas övergripande strävan är att förstå hur och varför organisationer 
förändras. De menar att eftersom individer eller grupper av individer utgör 
en sådan viktig faktor i denna process så är det nödvändigt att ha en med
veten och tydliggjord individuppfattning (philosophy of human nature). 
Beror förändringar av strukturella, opersonliga krafter (determinism) eller är 
det individen som skapar strukturen (voluntarism)? Van de Vens och Astley s 
resonemang berör grundläggande frågeställningar och skapar förväntningar 
om ett spännande nytänkande. 

Men luften går snart ur den vackra ballongen. I förlängningen av sitt re
sonemang gör Van de Ven och Astley en klassifikation av alla organisa
tionsteoretiska skolor i en tvådimensionell skala, där de respektive skolorna 
klassas utifrån vilken vikt de lägger vid delen/helheten respektive voluntar
ism kontra determinism. Frånsett vissa extrema ståndpunkter åt ena eller 
andra hållet menar de att de flesta skolor intar en moderat ståndpunkt i 
förhållande till t ex voluntarism - determinism. Kan man verkligen säga att 
man intar en ståndpunkt till en viss verklighet som utgår ifrån 50% 
voluntarism och 50% determinism. Eller att man lägger 75% vikt vid 
helheten (strukturen) och 25% vid delen (t ex individen). 

Distinktionen voluntarism - determinism betraktas som en gradvis åtskillnad 
samt att det hävdas att man i princip kan välja världsbild alltefter det aktuella 
forskningsbehovet. "Indeed, apropos to our initial statement that one's 
degree of voluntarism - determinism predictably influences the frame of 
reference taken to the study of organizations, one must equally admit the 
possibility that the subject matter predictably influences the relative 
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emphasis one places on voluntaristic versus deterministic approaches of 
investigation" (a.a. s 452). 

Organisationsteorin bygger i huvudsak på outtalade grundantaganden om att 
den observerade verkligheten är något objektivt givet, individen utan
förstående, direkt observerbart. I denna tankeram försöker Van de Ven och 
Astley tränga in ett filosofiskt metaresonemang som i stället rätteligen borde 
spränga denna ram. Organisationsteorin söker i denna version onekligen 
nya framgångsvägar, men gör det oreflekterat inom ramen för en given 
verklighetsuppfattning, vilket sätter gränser för en vidare förståelse. Organi
sationsteorins framtidsvision - i Van de Vens och Astleys tappning - går rakt 
"in i väggen". 

UT UR DILEMMAT ... 

Vår forskningsansats tar sin utgångspunkt i detta dubbla dilemma: Å ena 
sidan en mängd uppenbara iakttagelser som upprepas och traderas, men som 
inte ges någon tillfredsställande tolkning. Å andra sidan ett etablerat teori
område som gör anspråk på att tillhandahålla sådana klargörande tolkningar, 
men vars ansträngningar ändå blir förfelade. 

Inom det sociala arbetets område finns en uppsjö av empiriska studier som 
rapporterar om krävande arbetsuppgifter, otillfredsställande arbetsvillkor, 
uteblivna resultat, utbrända socialarbetare etc. Dessa iakttagelser är natur
ligtvis intressanta och bör tas på allvar, men viktigare blir frågan: Hur ska 
dessa iakttagelser tolkas? 

"Utbrändhetslitteraturen" utgör ett gott exempel på den förhärskande tolk
ningsrutin som innebär att de negativa effekterna på socialarbetarna och de 
uteblivna "resultaten" för klienternas vidkommande på ett närmast självklart 
sätt anses vara en följd av svåra och krävande arbetsuppgifter. Det som är 
socialarbetets centrala uppgift - klientarbetet - och som borde vara en upp
fordrande och stimulerande utmaning, blir i stället till ett strypkoppel: arb
etsuppgiften blir till ett nödvändigt ont och ju mer man arbetar desto större 
skada åsamkas man. Går man in i denna tolkningsrutin så kommer man ald
rig ur den. 

Vi utgår också ifrån den verklighetsbild som gör gällande att socialarbetarna 
arbetar under mycket svåra villkor och att klienterna många gånger inte får 
den hjälp och det bemötande som de har rätt att kräva, men vi vill tolka 
dessa iakttagelser på ett annat sätt. 

Att arbeta med förändring av mänskligt handlande och förändring av män
skliga livsvillkor ställer naturligtvis speciella krav på de enskilda 
socialarbetarna men också på de verksamheter som organiserar detta arbete. 
Exemplet utbrändhet återigen, kan i det senare perspektivet ges en 
omtolkning. Utbrändhet beror inte på mängden av ingående kontakter med 
människor i svåra livssituationer, utan tvärtom på avsaknaden av sådana 
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genuina kontakter. Att arbeta inom en verksamhet som har till uttalat syfte 
att organisera ett klientarbete som baseras på nära, personliga och 
kontinuerliga relationer, men som i själva verket är organiserat så att dessa 
relationer blir distanserade, formella och manipulerande; det leder till 
utbrändhet. 

Vi behöver ett språk, ett teoretiskt språk, med vars hjälp vi kan förstå de 
många och motsägelsefulla iakttagelserna på ett nytt sätt. Men det är ju sam
tidigt vårt andra dilemma. Inom organisationsteorins område finns ett över
väldigande och etablerat teoretiskt språk som gör anspråk på att begriplig-
göra exempelvis en socialvårdsorganisations sätt att fungera, men som ändå 
inte ger de viktigaste "nycklarna" för att förstå den studerade verkligheten. 
De framgångsvägar som organisationsteorin erbjuder innebär att många 
viktiga aspekter förblir osynliga. Här saknas "teoretiska nycklar" till de in
gångar som vi är intresserade av. 

Det är vårt syfte med föreliggande forskningsarbete att medverka till ett 
sådant teoretiskt utvecklingsarbete, och redan i nästa kapitel presenterar vi 
det principiella angreppssätt som vi anser vara nödvändigt för att möjliggöra 
dessa nya kunskaper. 
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KAPITEL 2. 

ATT STUDERA OCH FÖRSTÅ EN ORGANISATION. 

1. 

I värt första utkast till detta kapitel skrev vi så här: "Det finns en antites in
byggd i vår forskningsansats: vi har arbetat med betydelser i stället för 
mängder. Visserligen finns i analysen åtskilliga kvantitativa inslag, men vår 
upptagenhet och vårt egentliga intresse har varit att arbeta med betydelsean
givelser och inte med mängdanalyser". 

Detta sätt att inleda texten blir dock missvisande, då det antyder att vi valt en 
'kvalitativ' snarare än 'kvantitativ' utgångspunkt för vår studie och att vi 
därmed i första hand söker 'förståelse' och inte 'förklaring' av den verklig
het vi studerat. Visserligen är detta ett klassiskt - och intressant! - sätt att 
kategorisera olika forskningstraditioner, men vi ser ändå inte att det anger 
det som vi ville berätta för läsaren som förberedelse för den följande texten. 
I själva verket är förståelse- och förklaringsaspekten i vår framställning re
laterade på ett mer komplicerat sätt än vad tillhörigheten i den ena eller 
andra kategorin antyder. Vi studerar organisationen i termer av 
handlingsmöjligheter och varje handling inbegriper samtidigt både en 
förståelse- och en förklaringsaspekt. 

En handling, en mänsklig handling, är en materiell åtbörd, riktad mot verk
ligheten. Den närmaste analogin är att se handlingen som ett verktyg med 
vilket verkligheten påverkas eller bearbetas. 

Men handlingen är också ett tecken och en innebörd. Då handlingen utförs i 
ett mänskligt samspel reagerar "mottagaren" inför den materiella åtbörden 
men tolkar samtidigt handlingens tecken. Det är med hjälp av dessa tolk
ningar och innebördsgivningar som vi bygger upp vår omvärldsuppfattning. 

En mycket väsentlig del av vårt empiriska material är mänskliga språkhand
lingar och detta har naturligtvis inneburit att vi har blivit översvämmade av 
handlingarna som tecken och innebörder. Vi har ju som överordnat syfte att 
studera den organisation där "det sociala arbetet organiseras", men genom 
vårt val av empiri är det organisationen som språkverklighet vi tagit del av. 
Redan nu vill vi markera vår övertygelse att detta inte innebär att vi förkastar 
eller tar avstånd från organisationens materiella aspekter. Språkhandlingar 
mellan människor i en organisation konstituerar ett symbolrum som 
samtidigt klargör för alla vilka handlingar som är möjliga och önskvärda, 
förkastliga och förbjudna. Symbolrummet - innebördsgivningen - visar hur 
det materiella rummet ser ut. 
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Vi skrev också denna mening i vårt första utkast: "I stället för att försöka 
förstå och tolka relationerna i verksamheten utifrån antaganden om organi
sationen, så har vår tolkning av organisationen utgått ifrån relationerna i or
ganisationen." 

Denna allmänt hållna positionsangivelse från vår sida kan dock ges en myc
ket precis innebörd. Utgångspunkten är att organisationen konsitueras av re
lationerna mellan aktörerna. Dessa relationer - denna interaktion - upprätt
hålls oundgängligen av kommunikation, i huvudsak språklig kommunika
tion. Men om man vanligtvis frågar sig vilket språk som talas i en viss orga
nisation, så blir vår frågeställning snarare den omvända: Vilken organisation 
talar språket? 

Organisationen konstitueras bl a av språkhandlingar, och språket blir därför 
en av organisationens framträdelseformer; organisationen finns i språket och 
organisationen uppenbarar sig i viktiga avseenden i språket. 

Vår studie av det sociala arbetets organisering bygger på ett viktigt men 
mycket provisoriskt antagande: Signifikanta relationer mellan aktörer i en 
verksamhet innehåller viktiga aspekter av koden, informationen om det soci
ala systemet (organisationen). Organisationen finns i språket - "relations
språket" - och kan avläsas där. 

Varje enskild relation kan inrymma väsentlig information, men för att få en 
fullständigare bild måste man studera upprepade signifikanta relationer. 

Vi betraktar organisationen som en socialt konstruerad verklighet; den as
pekt av "organisationen" som vi är intresserade av är den som konstitueras 
av samspelet mellan aktörerna i verksamheten. Vaije enskilt samspel uppen
barar organisationen, är en gestalt av organisationen och en innebördsgivare. 

I vår undersökning har vi inriktat oss på och avgränsat relationen mellan so
cialarbetaren och dennes närmaste arbetsledare. Den relationen är signifikant 
- den uppenbarar organisationens gestalt i följande två hänseenden: 

(1) Klientarbetet. Samspelet mellan socialarbetaren och dennes närmaste ar
betsledare berör klientarbetet, det som är organisationens centrala uppgift. 

(2) Hierarkiseringen. Den undersökta relationen inbegriper organisationens 
hierarkisering. Vi återkommer till detta, men tills vidare nöjer vi oss med att 
påpeka att vi med organisationens hierarkisering avser dels 'den normativa 
differentieringen' (vilka tolkningar av organisationen som är legitima), dels 
'den dirigerande funktionen' (det här ska du göra!). 

Samspelssituationer mellan enbart socialarbetare skulle innehålla (1) men ej 
(2), medan för relationen mellan lägre och högre chef skulle gälla det om
vända, den skulle innehålla (2) men ej (1). Vi har valt att studera den relation 
som innehåller bägge dessa komponenter. 
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Alltså: Organisationen talar via den konstituerande relationen - språket. Vi 
vill övertyga läsaren om att detta "förvända" synsätt ger en möjlighet att - för 
att använda ett slitet uttryck - främliggöra det välbekanta. 

2. 

Det är vanligt att man utifrån en viss samhällsförståelse försöker sluta sig till 
hur relationerna mellan människorna i detta samhälle gestaltar sig. Sociolo
gen Pierre Bourdieu är en av dem som gjort det omvända: genom att studera 
vardagsrutiner och sedvänjor hos bergsbönder i Algeriet kunde han ge en in
trängande belysning av samhällets struktur. 

Bourdieu kom till Algeriet i samband med kriget i slutet på 1950-talet och 
han fick senare också tillfälle att arbeta där som antropolog och sociolog. 
Här kom Bourdieu i kontakt med det mycket traditionsbundna Algeriska 
samhälle som inspirerade honom till en ingående studie om hedern bland de 
kabyliska bönderna (Bourdieu, 1986). I syfte att förstå denna främmande 
värld gjorde Bourdieu ingående observationer av hur befolkningen reglerade 
konflikter och hur man utbytte gåvor. I detta samspel, som för en 
utomstående framstod som närmast obegripligt, reglerades männens heder 
och ställning i samhället; att bli anklagad och utmanad utgjorde samtidigt en 
bekräftelse på att man var värd att utmanas. Tack vare ingående studier av 
detta komplicerade - men för aktörerna ogenomskinliga - system av rituella 
spel kunde Bourdieu dra viktiga slutsatser om de organisatoriska principer 
som det kabyliska samhällssystemet byggdes upp av. 

Det faller oss i minnet att även Georg Homans tillämpat ett liknande an
greppssätt. Hans klassiska studie i 'The Human Group' (1965) är egentligen 
ett lysande exempel på hur man kan "bygga teori" genom att utgå ifrån till 
synes enkla och betydelselösa vardagshandlingar. Homans utgick ifrån 
tidigare undersökningar av fem små grupper av individer som fungerade i 
vitt skilda sammanhang. Ett av fallen avsåg ingående observationer av en 
grupp arbetare som var sysselsatta med lödningsarbeten vid en fabrik för 
tillverkning av elektriska apparater. Homans byggde sin analys på 
detaljerade observationer av interaktionen mellan individerna i de olika 
grupperna, men syftet var att erhålla kunskap om hur grupper i allmänhet 
fungerar. 

Och hur är det, Agatha Christies mordgåtelöserska Miss Marple lär ju också 
besitta sin eminenta kriminologiska analysförmåga tack vare ett livslångt 
iakttagande av medmänniskornas förehavanden i den lilla hembyn. 

Bourdieu studerade relationerna mellan människorna i en liten bergsby och 
uttalade sig om det övergripande samhälle de levde i. Homans kunde på 
liknande sätt formulera lagar för den mänskliga gruppen. Omfattningen av 
hans studie var alltså i en mening "mindre", men hade samtidigt stora 
anspråk på allmängiltighet. 
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Vi är - i likhet med Miss Marple - mera blygsamma. I vår studie av social
tjänstorganisationen utgår vi ifrån relationen socialarbetare - arbetsledare. Vi 
ser denna relation som mycket grundläggande för en fungerande organisa
tion och ett framgångsrikt socialt arbete. Men här bör påpekas att vi inte 
undersöker relationen socialarbetare arbetsledare därför att vi primärt är in
tresserade av denna relation; vårt kunskapsintresse är ju att med utgångs
punkt från detta samspel få kunskap om organisationen. 

3. 

Johan Asplund har skrivit en liten men mycket tankeväckande bok: 'Om 
undran inför samhället' (1970). Hans grundläggande tes är att samhälls
vetenskaperna alltför sällan ställer frågan: Vad betyder ett visst socialt 
fenomen? Även om man grundligt utreder förekomst, utbredning, samband 
och orsaksförhållanden kring ett visst fenomen, så har man ändå inte närmat 
sig frågan: Vad betyder F? Asplund hävdar betydelseangivelsen som en 
särskild förklaringsform. Något som har betydelse kan också tolkas och 
förstås. Man förklarar inte en gåta, säger Asplund, man löser en gåta. 

Asplunds synsätt är betydelsefullt: Man har rätt att undra! Det handlar om 
aspektseende; genom att transformera det självklara till det icke självklara 
öppnas möjligheter till ny kunskap. 

Vi har arbetat med en annan självklarhet - det sociala arbetets praktik vid 
våra socialförvaltningar - och gjort den till en gåta. Föreliggande forsknings
arbete kan ses som ett försök att komma närmare en förståelse av detta fen
omen. 
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KAPITEL 3. 

VAD ÄR DET FÖR FEL PÅ SOCIALBYRÅN? 

I forskningsrapporten 'Socialsekreterarnas arbetsmiljö' (Göransson, Måns
son, Sundman, 1983) redovisas en omfattande kartläggning av socialsekre
terarnas arbetsmiljö. Första delen av undersökningen genomfördes vid soci
alförvaltningen i Huddinge och med utgångspunkt i de tre forskarnas egna 
erfarenheter av socialt arbete vid denna förvaltning. Denna undersökning 
kompletterades senare med resultat från ytterligare två socialförvaltningar: 
Järfälla och Karlskoga. Det är alltså tre relativt stora socialförvaltningar som 
här har fått en genomlysning. 

Vad fann man? Förekomsten av psykosomatiska och kroppsliga besvär var 
stor. Besvär i form av magkatarr, sömnsvårigheter, svindel, hjärtklappning 
och trötthet rapporterades av flertalet socialarbetare. Man fann också att ge
nomströmningen i yrket var mycket snabb. 

Sammanlagt har de tre forskarna intervjuat 200 anställda och försökt ana
lysera de viktigaste orsakerna bakom dessa anmärkningsvärda förhållanden. 
Hög arbetsbelastning och krävande arbetsuppgifter i kombination med beg
ränsade möjligheter att själva styra sitt arbete - det är de faktorer i arbetssi
tuationen som man konstaterar vara de mest avgörande för de upplevda 
stresssymptomen. Alldeles mest avgörande tycks dock vara de inslag i arbe
tet där socialarbeteren möter en svår och omfattande mänsklig problematik: 
främst gäller detta barnavårdsärenden. Här investerar ofta socialarbetaren ett 
omfattande intresse och engagemang i uppgiften samtidigt som man upple
ver sig ha mycket begränsade möjligheter att bidra till en lösning av klien
tens problem. I en skattning av sin förmåga att kunna bidra till att lösa olika 
klientproblem visade det sig att det egentligen bara var ett slags problem 
som man ansåg sig kunna bemästra - de ekonomiska. 

Men är det verkligen så att det sociala arbetet innebär så svåra arbetsuppgif
ter att det obönhörligen "bränner ut" sina utövare? I rapporten konstateras 
också att samtidigt som de svåra ärendena innebär störst belastning, så tycks 
de också ge socialarbetarna störst tillfredsställelse. Detta tyder på att vi i för
stone inte behöver acceptera en sådan defaitistisk slutsats. 

En likartad bild - och likartad tolkning - av det sociala arbetets verksamhet 
ges i 'Omsorg - som yrke' (Stjernö, 1982) samt 'Stress og utbrenthet' 
(Stjernö, 1983). Dessa skrifter utgör en del av dokumentationen från den s k 
socialkontorsundersökelsen, där Stjernö med stor noggrannhet granskar och 
kartlägger de faktorer som han tror kan ha betydelse för det sociala arbetet 
som det försiggår vid landets (Norges) socialkontor. Undersökningen 
grundar sig på en enkätundersökning bland 182 socialarbetare vid 22 social
kontor. Vid två av socialkontoren gjorde han dessutom deltagande observa
tioner samt fördjupade intervjuer. 



13 

Även Stjernö konstaterade hög grad av stress och psykosomatiska besvär 
bland socialarbetarna. Genomströmningen i yrket var också hög. Stjernö 
talar helt enkelt om utbrända socialarbetare. 

Hur kan detta komma sig? Stjernö noterar bl a att socialarbetarrollen (åtmin
stone vid de större socialkontoren) tycks utvecklas åt två håll; å ena sidan ar
betsuppgifter som är i hög grad rutiniserade och avkvalificerade, å andra 
sidan uppgifter som innebär att socialarbetaren ställs inför svår mänsklig 
livsproblematik, men där man både lagmässigt och metodmässigt har mycket 
ringa vägledning i sitt arbete. 

Ur undersökningsmaterialet utkristalliserades två handlingsarenor - behand
lingsarbete och uppfyllande av lagar och regler. Stjernö konstaterar att soci
alarbetarna saknar en gemensam och etablerad juridisk referensram. Samma 
sak gäller - menar han - i det psykosociala behandlingsarbetet. Undersök
ningen visar att det inte heller här föreligger någon egentlig och gemensam 
uppfattning om vilka metoder och principer som ska gälla i olika situationer. 
De båda handlingsarenorna står dessutom ofta i motsatsförhållande till var
andra. Mot bakgrund av detta dristar sig Stjernö till att säga att det sociala 
arbetet, som det försiggår vid landets socialförvaltningar, befinner sig i en 
kris (Stjernö, 1982). 

I 'Stress og utbrenthet' (Stjernö, 1983) är boven i dramat utpekad redan från 
böljan: det är klientarbetet som orsakar de negativa effekterna på socialar
betarna. Genom att ställa ett antal frågor med graderade svarsalternativ 
skapade Stjernö ett index, med vars hjälp han kunde rangordna de tillfrågade 
socialarbetarna med avseende på graden av klientorientering. Att vara kli-
entorienterad innebär enligt detta index att vara personligt och känslomässigt 
engagerad i sina klienter samt att ta parti för klientens intressen i förhållande 
till lag- och regelsystem. Genom att korrelera graden av klientorientering 
med det antal psykosomatiska besvär som uppgivits kunde Stjernö visa att de 
mest klientorienterade socialarbetarna också var de som var mest belastade 
och nedslitna i jobbet. Stjernö konstaterar helt frankt att hög klientorienter
ing sannolikt är den faktor som i högst grad medverkar till den stress och de 
påfrestningar som kan iakttas inom socialarbetarkåren. 

Stjernös slutsatser är inte överraskande - med tanke på hans syn på klientar
betet. Förhållandet mellan klienten och socialarbetaren är asymmetriskt och 
komplementärt, säger Stjernö. "Den professionelle gir, och klienten mottar" 
(a.a. s 58). Och vidare: Att ha ett nära och personligt förhållningssätt till sina 
klienter kan visserligen vara en fördel i vissa delar av hjälpprocessen, men 
det innebär samtidigt att socialarbetaren utsätter sig för risken att bli ut
nyttjad och lurad av klienten. Klientarbetet är verkligen krävande, menar 
Stjernö, "langvårig og sammenhengende kontakt med klienterne utmatter og 
tömmer socialarbeiderne for oppmerksamhet og krefter" (a.a. s 181). 
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Stjernös åtgärdsförslag ligger också helt i linje med den tolkningstradition 
som han gör sig till tolk för: målpreciseringar, förenkling av hand
läggningsrutiner och ökad delegering, handledning, stödgrupper av kollegor 
samt möjligheter att periodvis "komma undan" klientarbetet. 

I raden av konventionella "eländesstudier" kan också nämnas Christina 
Maslachs bok 'Utbränd' (1985). Det är också en av de böcker i ämnet som 
medverkat till att ge socialarbetets påstådda svårigheter en internationell 
prägel och giltighet. 

Maslach och Stjernö har en likartad syn på klientarbetet; socialarbetaren som 
(aktiv) vårdgivare och klienten som (passiv) mottagare. Maslach varnar för 
riskerna med ett känslomässigt engagemang i klientens situation: "Emo
tionell empati är i själva verket inte en styrka utan en form av svaghet och 
sårbarhet" (a.a. s 90). Klientkontakten bör i stället, enligt Maslach, präglas 
av 'kognitiv empati' och av 'balans'. 

Det är uppenbart att detta synsätt inte inrymmer möjligheten till utveckling, 
tillfredsställelse och 'belöning' i själva klientarbetet. Hjälprelationer är 
negativa till sin natur, säger Maslach. Det lösningsförslag som hon föresprå
kar tycks vara ett slags altruistiskt övermänniskoideal: "För att möta dessa 
krav utan att drabbas av utbränning behöver man vara stark både till kropp 
och själ och se till att man förblir stark" (a.a. s 116). 

Klientrelationen framstår (liksom hos Stjernö) som något nödvändigt ont, 
och i boken ger Maslach rikliga exempel på tekniker och organisatoriska 
förändringar i syfte att erbjuda socialarbetaren nödvändig avlastning från 
klientarbetet. Hon tänker sig bl a rotation av arbetsuppgifter, enbart admini
strativa uppgifter under vissa tidsperioder, långa sammanhängande ledig
heter etc. På det individuella planet föreslår hon bl a avslappningsövningar 
och betonar vikten av en "läkande" fritid. 

Sune Sunesson har i sin bok 'När man inte lyckas' (1981) gett en delvis an
norlunda bild av problem och svårigheter i det sociala arbetet. Boken bygger 
på material som han samlat in genom intervjuer, deltagande observationer, 
studier av akter och journaler och samarbete med socialarbetare. Sunessons 
utgångspunkt är själva arbetet, och han koncentrerar sin framställning kring 
en konkret beskrivning av fem svåra ärenden vid en socialförvaltning. 

Det är Sunessons slutsats att socialarbetarna - eller socialvården - i samtliga 
fem fall misslyckats. Han antyder tom att de socialvårdande insatserna i 
vissa fall kan ha förvärrat situationen för klienterna. Detta ter sig onekligen 
anmärkningsvärt och Sunesson är angelägen att försöka förstå och förklara 
de svårbegripliga förlopp - ibland rena mysterier - som han tycker sig se i 
socialvården. Samtidigt som han konstaterar att socialarbetarna är kunniga 
och har stora ambitioner att förändra och utveckla sitt arbete, iakttar han ett 
defensivt och ritualiserat socialt arbete. Undersökningen visar att ärendena 
handläggs irrationellt och utan medveten metod och att socialarbetarna i hög 
grad är bundna till skrivbord och telefon. 
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Varför misslyckas man? Sunesson ger sig i kast med att försöka lokalisera de 
hinder och resurser i arbetssituationen som skulle kunna påverka händelse
förloppet, men finner till sin förvåning att varken frånvaro av resurser eller 
påvisbara hinder i arbetet kan ge en nöjaktig förklaring till det negativa ut
fallet. 

Visserligen finns där klara psykologiska hinder: socialarbetarna arbetar med 
ytterst svåra klientärenden utan att ha vare sig tillräckliga kunskaper eller 
tillräckligt stöd i arbetssituationen. Ändå är det en olikartad tolkning som 
Sunesson förordar. "Socialvården förkroppsligar eller institutionaliserar ett 
lagstiftningssystem, men inte en ambition att avhjälpa brister i människors 
och gruppers levnadsförhållanden" (a.a. s 80). Själva lagligheten prioriteras 
framför arbetets innehåll, och hans tes tycks vara att de socialvårdande sys
temen egentligen är uppbyggda kring en annan arbetsuppgift än den de utger 
sig för att arbeta med. Sunesson vill sätta sökljuset på själva organisationen 
och dess plats i samhällsordningen. Han karaktäriserar bl a socialvårdsorga
nisationen med detBionska uttrycket "som-om-organisation", d v s att orga
nisationen förefaller att uppträda med alla de anspråk som en organisation 
ska ha, som arbetar med de uppgifter som den har - men som i realiteten inte 
alls fungerar på det sättet. Mysteriet på basnivån tycks ha sin motsvarighet 
på den överordnade nivån. 

Olika tolkningsmöjligheter. 

Vi har pekat på några punktstudier, några i den mängd undersökningar som 
alla ger samma resultat; ett allt annat än tillfredsställande socialt arbete -
både för socialarbetare och klienter. Ju fler beskrivningar som läggs på var
andra, desto mörkare blir bilden. Detta ter sig inte konstruktivt. Det empiri
ska dilemma som vi skisserade i inledningskapitlet innebar ju att själva tolk
ningsrutinen kan medverka till att befästa den negativa bilden. Tiden är nu 
inne att ge en replik på både vår egen studie som redovisades inledningsvis 
och på de undersökningar som redovisats ovan. 

Vilka tolkningar kan man göra? 

En vanlig uppfattning är att mängden av krävande arbetsuppgifter i kombi
nation med ett formalistiskt och hindrande regelverk innebär en tärande psy
kisk påfrestning på socialarbetaren. Hur mycket man än arbetar så hinner 
man ändå inte med. Det innebär att de negativa effekterna tolkas som ett 
konventionellt stressfenomen att jämföras med likartad "överbelastning" 
inom många andra yrkesområden. I det här perspektivet blir kraven på ökade 
resurser och förändrad arbetsmiljö den gängse argumentationsmöjligheten. 

Det är också en utbredd föreställning att arbetsuppgifterna i sig är så svåra 
och känslomässigt krävande att de "bränner ut" socialarbetaren. Att engagera 
sig i en annan människas liv, att identifiera sig med klienten, innebär att 
gränserna mellan socialarbetarens person och klientens person suddas ut. 
Sådana situationer är oftast ångestskapande, och det som är klientens utsatt
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het kan av socialarbetaren upplevas som egen sårbarhet. Företrädare för den 
här typen av tolkning framhåller gärna att socialarbetarna har bristande kun
skaper och att stöd och handledning i hög grad saknas. Huvudvikten läggs på 
kopplingen mellan arbetsuppgiftens karaktär och den enskilde socialarbeta
ren. Arbetsuppgifterna är ju givna - de avgörande möjligheterna och be
gränsningarna ligger i socialarbetarens förmåga att hantera dem. 

De framgångsvägar som detta betraktelsesätt erbjuder är i huvudsak två. 
Dels en förstärkning av socialarbetarens förmåga och kompetens i arbetet 
med hjälp av vidareutbildning och extern handledning. Dels en systematisk 
avlastnine av klientarbete från socialarbetaren så att vederbörande bättre kan 
uthärda de känslomässiga kraven i arbetet. Det är de svar som många under
sökningar avlockar socialarbetarna - men vi tror inte på de rekommendation
erna. De föreslagna åtgärderna kommer inte att leda till avgörande för
ändringar i socialtjänstens möjligheter att medverka till en positiv förändring 
av människors livsvillkor. Den ovan skisserade tolkningen bygger implicit 
på en negativ dialektik: svåra arbetsuppgifter - utbrända socialarbetare. Men 
ett svårt och krävande arbete borde väl snarare vara en stimulerande utma
ning! 

Man kan också tolka det sociala arbetets prekära situation som ett kultur
eller samhällsfenomen. Vilka prästerskap har inte genom historien av och till 
råkat i vanrykte. Det s k utbrändhetsfenomenet sägs ju dessutom drabba även 
lärare, poliser och medicinsk vårdpersonal. Har den offentliga sektorn nått 
gränsen för vad den kan innefatta av mellanmänskliga omsorger? Ska de 
människovårdande yrkenas krissignaler tas som ett tecken; återge de infor
mella sociala nätverken dess naturliga plats i reproduktion och omvårdnad. 
Här finns naturligtvis också politiska och ideologiska förtecken. Från höger: 
Begränsa den offentliga sektorn - människor vet bäst själva hur de ska lösa 
sina problem. Från vänster: I ett kapitalistiskt samhälle är den offentliga 
hjälpapparaten bara till skenet vad den utger sig för att vara - det egentliga 
syftet är att skyla över de värsta bristerna. 

Dessa tolkningar har säkert fog för sig; ett samhälle får de vårdorganisa
tioner som det förtjänar. Men hur leder de vidare, är det rådande samhälls
förhållanden som styr vårdorganisationernas sätt att fungera - ligger 
problematiken och påverkansmöjligheterna utanför organisationen? 

Det kan också vara fruktbart att se socialarbetarens utbildning och yrkesval 
som ett led i förverkligandet av ett livsprojekt. - Vilken betydelse har soci
alarbetarens livshistoria för valet av yrke, för upplevelsen av yrket och sättet 
att tillägna sig yrkets traditioner? 



17 

Francine Muel-Dreyfus, psykolog och sociolog, undersökte socialarbetarna i 
Frankrike på 1960-talet. Med hjälp av bl a djupintervjuer kunde hon klar
lägga hur dessa personers yrkesval - socialarbetaryrket - hade tydliga kul
turella och klassmässiga bestämningar. I Muel-Dreyfus' tolkning innebar 
projektet "att bli socialarbetare" en protest både mot föräldragenerationen 
och mot det etablerade samhället. Ett yrkesval med sådana förtecken hade 
sannolikt en avgörande betydelse för upplevelsen av yrket. 

Socialarbetaryrket i Sverige i dag är ett etablerat yrke, men också ett lågsta-
tusyrke. Vem blir socialarbetare - och varför? Många väljer sociomomut-
bildningen i brist på andra möjliga alternativ - "det är i alla fall en universi
tetsutbildning". Men vad innebär ett sådant 'passivt val' för sättet att tillägna 
sig de kunskaper som förmedlas i utbildningen och de erfarenheter som man 
gör i sin yrkesutövning? 

Berövade sin revolutionära hållning - priset för att få räknas in i etablisse
manget - blir socialarbetarna lättare offer för negativism och uppgivenhet in
för yrkets möjligheter. Kanske är det så att socialisationen in i yrket innebär 
att man på ett omärkligt sätt tillägnar sig utbrändheten som ett sätt att "förbe
reda sig" på de uteblivna resultaten; en underförstådd yrkeskod som innebär 
att man är socialarbetare på riktigt först när man är utbränd. 

Organisationsperspektivet slutligen, innebär att det inte i första hand är ar
betsuppgiftens karaktär som orsakar de negativa effekterna på socialarbet
arna utan snarare avsaknaden av reella organisatoriska förutsättningar för att 
göra ett bra arbete. De 'krissignaler' som socialarbetarna ger uttryck för kan 
i det perspektivet tolkas som symptom på organisationens ofullkomlighet. 

Vi har i det ovanstående sett hur socialarbetets tillkortakommanden kan ges 
en mängd mer eller mindre giltiga förklaringar på olika nivåer. Vi har i vårt 
forskningsarbete valt ett organisationsperspektiv, men vi vill samtidigt 
markera att man inte kan anlägga ett organisatoriskt aspektseende utan att i 
modellen inbegripa det som är verksamhetens centrala uppgift - i vårt fall; 
förändring av mänskligt handlande. 

Vi har kritiserat en del undersökningar för att de lägger alltför stor vikt vid 
arbetsuppgiftens negativa verkningar på socialarbetaren. Arbetets innehåll är 
betydelsefullt också i vår undersökning, men vi lägger huvudvikten på 
kopplingen mellan arbetsuppgiftens karaktär och verksamhetens utformning. 
Givet en viss arbetsuppgift - vilka krav ställer det på verksamhetens upp
byggnad? Dessa förhållanden är dessvärre i hög grad oförstådda! 

1 Den refererade studien av Muel-Dreyfus har titeln 'Le métier d'éducateur'. Delar av 
avhandlingen finns redovisade på svenska i 'Kultur och utbildning. Om Pierre Bourdieus 
sociologi' (Broady, 1985). 
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Sunesson uttrycker sig ganska drastiskt om detta: han menar att det inte före
kommer någon egentlig uppföljning av vad arbetet leder till och att basar
betet inte nödvändigtvis påverkar och förändrar organisationen. "Organisa
tionsförändringar utgår sällan från konkret uttryckta behov i arbetet" (När 
man inte lyckas, s 61). Det är också vår utgångspunkt att det sociala arbetet 
visserligen är ett svårt och krävande klientarbete, men att våra socialvårdsor
ganisationer inte är utformade utifrån insikten om detta och de krav som 
detta förhållande ställer på verksamhetens utformning. 

Det är avhandlingens grundläggande tema och teoretiska huvudfråga: Vilka 
krav måste man ställa på en organisation där människor arbetar med män
niskor? "Människovårdande" organisationer i allmänhet och socialarbetets 
verksamhet i synnerhet. 

Organisationsforskningen har i mycket ringa grad berört denna grundlägg
ande fråga. Vi saknar i hög grad föreställningar eller teorier, som kan göra de 
många och ofta motsägelsefulla iakttagelserna från det sociala arbetets verk
samhetsfält någorlunda begripliga. 

Men hur startar man ett sådant teoretiskt utvecklingsarbete? Vi har redan vid 
ett par tillfällen antytt brister i den hittillsvarande organisationsforskningen i 
detta avseende; den ger oss endast begränsad vägledning när det gäller att 
formulera utgångspunkter och att söka empiri med vars hjälp vi kan vidare
utveckla dessa hypoteser. Innan vi - i kapitel 6 - går in på våra egna teoreti
ska överväganden, kan det finnas skäl att närmare granska några vanliga or
ganisationsteoretiska perspektiv. Var finns bristerna och var finns möjlighet
erna när det gäller att förklara och förstå de organisationer där människor ar
betar med människor. 
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KAPITEL 4. 

ORGANISATION OCH RATIONALITET. 

Ett av de områden som intresserat många samhällsforskare är byråkrati och 
organisation. Vi gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild av 
organisationsteorin, utan vi kommer att ta upp de två huvudlinjerna 
beslutsteori och systemteori. Först skall vi dock gå in på ett centralt begrepp 
inom organisationsforskningen - nämligen rationalitetsbegreppet. Här utgår 
vi från Weber som är en centralgestalt i det här sammanhanget. De källor vi 
använt oss av i första hand är Lindskoug et al. (1986), Andersson (1977), 
Eliaesson (1982) samt Habermas (1984). 

Rationalitetsbegreppet. 

Rationalitet uppfattas vanligtvis som synonomt med effektivitet. I sin mest 
inskränkta mening handlar rationalitet om val av medel i förhållande till 
givna mål, om medeleffektivitet eller instrumentelit handlande. I mer utvid
gad mening antas aktören välja mål och medel givet ett preferenssystem. I 
båda fallen kan vi ställa frågor om handlingens resultat, om deras 
måluppfyllelse och/eller effektivitet. 

Speciellt efter andra världskriget växte det positivistiska forskningsidealet 
fram som norm för alla forskningsområden. Detta ideal kom att ha ett 
mycket stort inflytande på den samhällsvetenskapliga forskningen. Inom det 
positivistiska paradigmet finns en speciell rationalitet, nämligen vikten av att 
kunna avgöra om ett fenomen eller en hypotes är sann eller falsk. 
Sanningsbegreppet har m a o haft en mycket stor betydelse inom denna 
forskningstradition. Forskare inom samhällsvetenskapen blev inskolade i att 
det bara fanns ett rationalitetskriterium. Denna inskolning har förstås också 
"drabbat" forskare inom det organisationsteoretiska området. På 1960-talet 
uppstod en kris för denna naturvetenskapligt orienterade forskning. Forskare 
försökte då formulera olika rationalitetsmodeller, Habermas (1962, 1981, 
1984) började tala om rationalitet i termer av olika handlingsstrategier, t ex 
strategisk och kommunikativ handling 

Tron på ett ensidigt rationalitetskriterium har försvunnit, men lever ändå 
kvar på olika sätt. Westlund (1986) påstår att det finns forskare som hävdar 
att de har förkastat denna tradition, men som ändå tillämpar denna 
vetenskapssyn. I den politiska och administrativa praxisen lever begreppet 
kvar, till stor del beroende på att det ger utrymme för maktutövning. 

I den mål-medelrationella (positivistiska) världsbilden ligger en tankefigur 
om ständig ekonomisk och teknologisk utveckling förskansad, och det är den 
som utmärker det mål-medelrationella rationalitetskriteriet. Som ett exempel 
på denna mål -medel rationalism vill vi peka på en nyligen utkommen 
rapport från Socialstyrelsen. Rapporten som är en remissupplaga avser att ge 
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allmänna råd för socialtjänsten i samhällsplaneringen (PM 170/87). I 
rapporten legitimeras socialt arbete genom att samhället objektiveras och 
vetenskapliggörs. Sociala problem tycks i detta perspektiv kunna planeras 
bort. Det är därför inte märkligt att varken begreppet människa eller 
moraliska aspekter nämns i den här rapporten. Det verkar som om ordet 
planering i sig har en sådan magisk kraft att det sker en utveckling bara 
ordet planering skrivs, trots att det inte klart uttalas vad som är planeringens 
mål. För att använda von Wrights (1986) perspektiv så kan man säga att 
socialstyrelsens rapport är ett uttryck för den mekanistiska - deterministiska 
världsbilden som bl a innebär ett linjärt, atomistiskt och prediktivt tänkande. 
I socialstyrelsens rapport är formen viktig, planeringsteknikerna tillmäts 
mycket stor betydelse. 

Rationalitet och rationaliseringsprocessen återkommer i de flesta av Webers 
arbeten. Rationaliseringsbegreppet får sin mest markerade användning i 
religionssociologin, där det står för de processer som medverkar till 
religionens förändring till samhällsmoral. Men begreppet står också i sin mer 
generella betydelse för intellektualiserings- och byråkratiseringsprocesser 
och har använts av Weber och hans efterföljare i analyser av det moderna 
industrisamhället. 

'Wirtschaft und Gesellschaft' som anses vara Webers största arbete - och 
som innehåller idealtypiska konstruktioner - vilar på ett mycket stort 
historiskt faktamaterial, vilket gör att vi inte kan överblicka det som helhet. 
Webers uttolkare får därför svårigheter när de skall försöka fånga själva 
rationaliseringen, dvs den process som innebär att människans liv avmysti-
fieras och segmenteras och som lett fram till en process som gör att våra 
livsvillkor i allt större utsträckning styrs av vetenskap och teknik. 

Weber är förstås inte ensam om att uppfatta hur den moderna produktions
utvecklingen med åtföljande specialisering och byråkratisering som process 
har en överspridning till människans övriga livsområden och hennes med
mänskliga förhållanden överhuvudtaget. Här tänker vi naturligtvis på Marx. 
Både Marx och Weber frågar sig hur människornas värld ser ut i det kapi
talistiska samhället, och vad det är i kapitalismen som gör människan till 
människa. 

De ger båda negativa svar på sina frågor om "vad som gör människan till 
människa" då de finner omänskliggörande krafter i det kapitalistiska 
samhällets framväxt. De har dock olika teoretiska utgångspunkter för sina 
tolkningar av mänsklighetens "öde". Weber har en implicit teori om en 
pågående rationaliseringsprocess som är överordnad.både det kapitalistiska 
samhället och framtida samhällsbildningar, inbegripet det socialistiska 
samhällssytemet. Produktionsförhållandena och den polariserande klasstruk
turen som intar den centrala platsen i Marx teori om samhällsförändring ser 
Weber endast som ett inslag i en mycket mer omfattande rationalisering som 
sträcker sig långt utöver de materiella förhållandena i arbetet och utöver 
egendomsförhållandena, klassrelationer och arbetsförhållanden i det 
kapitalistiska samhället. 
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Weber analyserade de processer som tillhör vår vardag och som vi är vana 
att tänka på, dvs samhällets olika institutioner får en ökad rationell livs
hållning genom att arbetslivet automatiseras. Rationaliseringen av 
människans livsområden i termer av ändamålsenligt handlande, översatt till 
effektivitet och nytta innebär ett institutionaliserande av en bestämd form av 
makt - i Webers fall de "civila" och militära byråkraternas makt. 

Det finns olika slag av byråkratiskt uppbyggda strukturer, men det är den 
moderna byråkratin Weber åsyftar, när han fördömer organisationsformer 
vilka i stället för att bidra till människans självförverkligande och utveckling 
leder till ett stelnande - en mekanisk förstening. 

Två typer av rationalitet. 

Förekomsten av en viss typ av handlingsmönster beskriver enligt Weber, 
graden av samhällets rationalitet. Webers berömda handlingstypologi 
omfattar fyra olika mönster för mänskligt handlande: 

- det traditionella och det affektiva 

- det värderationella och det målrationella 

När världen "rationaliseras" sjunker det vanestyrda, traditionella handlandet 
undan och det får i likhet med det affektiva (av känsloimpulser styrda) 
handlandet minskad betydelse, därför att det är de båda rationella handlings
typerna som kommer att dominera människornas förhållningssätt. 

Med det värderationella handlandet menas att människan låter sitt 
handlande styras av tron på något, oberoende av utsikten att kunna lyckas i 
sina strävanden eller ej. Det målrationella handlandet däremot styrs av ett 
visst bestämt mål och de medel som har beräknats leda till målet. 

Värde- och målrationaliteten påverkar varandra. Detta sker på så sätt att de 
värderingar en människa har naturligtvis påverkar hennes val av mål. Vidare 
kan en önskan om att uppnå ett visst mål tvinga individen att ta upp sina 
värderingar till närmare granskning. En sådan granskning kan leda till att 
individen ändrar sina värderingar, för att de ska passa det mål hon vill uppnå 
- "målet helgar medlen"- eller tvärtom, målet anpassas till värderingarna. 
Hur individen gör beror på vad som väger tyngst i en viss given situation. 

En målrationell inställning kan i vissa fall vara värderationell, om man ser 
till de yttersta värden vilka är målet för handlingen. I ett annat fall kan en 
målrationell inställning innebära att ett värderationellt handlande verkar 
irrationellt. Den ofrånkomliga kopplingen mellan målrationalitet och 
värderationalitet är ett genomgående tema i Webers vetenskapsteori. 
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Mål och avsikter som existerar före handlingen är grunden i allt ratio
nalistiskt teoribyggande. Alla människor har dock inte samma värderingar. 
Eftersom all rationalitet baseras på värden, kan det som är rationellt för en 
grupp människor synas helt irrationellt för en annan. 

Ansvarsrationalitet - en könsspecifik rationalitet? 

Från norsk sociologi (Sorensen, 1982) lånar vi begreppet "ansvarsratio
nalitet". Sorensens studier visar att kvinnors livssammanhang ger upphov till 
en i grunden annorlunda rationalitet än den som är förhärskande på 
arbetsplatser. Hon benämner denna annorlunda rationalitet med begreppet 
"ansvarsrationalitet" när hon ställer den i kontrast till den "tekniskt 
begränsade (ekonomiska) rationaliteten". Kvinnor tenderar att tolka och 
förstå händelserna på arbetsplatsen i en nära anknytning till de behov som 
människor har i en vidare bemärkelse. Vad betyder arbetet i relation till det 
som människan i övrigt involveras i? Varje människa betraktad som en 
helhet kommer på detta sätt ofta i motsatsställning till den tekniskt 
begränsade rationalitetens krav på individen. 

Utvecklingen inom organisationsteorins område. 

Beslutsteori och systemteori. 

Den organisationsteoretiska utvecklingen kännetecknas av att olika teo
retiska skolor gradvis har avlöst varandra. Utan att gå närmare in på den 
utveckling som lett fram till dagens resonemang inom organisationsteorin är 
det värt att notera den milstolpe som utvecklandet av den s k öppna 
systemsynen utgjorde. Från att inom den s k Taylorismen, scientific-
management-skolan och den tidiga beslutsteorin ha betraktat organisationer 
som slutna system kom man i och med den öppna systemsynen att beakta 
organisationernas omgivning (Mabon, 1977). 

Den öppna systemsynen som egentligen tog sin utgångspunkt i en kritik av 
den klassiska ekonomins rationalitetsbegrepp har haft varierande inrikt
ningar. 

Från att i ett tidigt skede ha betonat beslutsfattandets betydelse för 
organisationers verksamhet kom intresset under en senare period att 
koncentrera sig på olika administrativa strukturer. Medan den traditionella 
administrationsläran sökte beskriva organisationen med utgångspunkt från 
hur och av vem en handling skall utföras så lade i stället beslutsteoretikerna 
huvudvikten vid beslut om vad som skall göras och det val mellan olika 
alternativ som föregår varje beslut. De tar avstånd från de ekonomiska teo
rier som är uppbyggda kring vad man kallar för "economic man", och som 
bl a förutsätter att inför ett beslutsfattande samtliga handlingsalternativ och 
dess konsekvenser är kända och att det handlingsalternativ som ger det bästa 
bidraget väljs (Simon, 1947 och Cyert-March, 1963). 
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Beslutsteoretikerna införde i stället något som man kallar för "administra
tive man". Dessa tankegångar utgår ifrån att en total rationalitet inte är möj
lig att uppnå. Beslutsfattaren har således ett begränsat antal alternativ att 
överväga inför ett beslutsfattande. Dessa alternativ måste väljas utifrån ett sk 
satisfieringsmål (dvs "nöjaktigt mål"), snarare än ett optimeringsmål som 
företrädarna för "economic man" förespråkade. Intresset knyts således till ett 
begränsat antal företeelser i organisationens omgivning eftersom det inte är 
möjligt att ta hänsyn till alla faktorer som kan vara av betydelse (t ex Simon 
1947). 

Två kända företrädare för den öppna systemsynen, Paul Lawrence och Jay 
Lorsch, kom 1967 med en epokgörande studie, 'Organization and Environ
ment'. De undersökte organisationsstruktur och ledningssystem och jäm
förde de företag som hade de bästa resultaten i en mycket rörlig bransch, 
med de företag som hade de bästa resultaten i en mindre rörlig bransch. De 
fann att de bästa i den bransch som karaktäriserades av stabilitet hade en en
kel funktionsorgasnisation och enkla kontrollsystem. Däremot hade de bästa 
i den rörliga specialplastbranschen en mer decentraliserad form och mer ut
vecklade system än konkurrenterna som inte klarade sig lika bra. Den sluts
ats som Lawrence och Lorsch drar är att organisationsstrukturer måste byg
gas upp enligt en "omständighetsmodell" (contingency model) där den 
valda organisationsformen beror på omständigheterna, dvs vilka arbetsupp
gifter som företaget och avdelningarna sysslar med, samt omständigheterna i 
omvärlden. 

Företrädare för den beslutsteoretiska inriktningen försökte främst skapa olika 
modeller för att beskriva och förstå beslutsprocesserna inom en organisation 
medan företrädare för den öppna systemsynen eller contingency-teorin sökte 
hitta den bästa strukturella utformningen av en organisation (Simon, 1947; 
Burns & Stalker, 1961; Lawrence & Lorsch, 1967). 

Oavsett inriktningen på de teorier som berörts ovan kan man påstå att bakom 
dem ligger ett antagande om att organisationer utsätts för en osäkerhet som 
påverkar deras "beteende". En osäkerhet som för beslutsteorierna bl a hän
förs till den begränsade tillgången på information och beslutsfattarnas beg
ränsade förmåga och för strukturteorierna till miljö och teknologi. Av dessa 
teoribildningar är det framför allt strukturteorierna som mera direkt intresse
rat sig för den osäkerhet som genereras i den externa miljön. Beslutsteori
erna har primärt koncentrerat sig på osäkerheten i en given beslutssituation i 
termer av oklara mål och medel (Axelsson, 1980). 

Motivet till att kunskapsbildningen inriktade sig på osäkerhetsskapande 
faktorer var som vi ser det främst relaterat till den ekonomiska och teknolo
giska samhällsutvecklingen. I takt med exempelvis den accelererande tek
nologiska utvecklingen insåg man betydelsen av att graden av föränderlighet 
i den teknologiska utvecklingen och de marknadsmässiga förhållandena be
aktades vid studier av organisationers verksamhet. Viktiga variabler för 
strukturstudierna eller den sk contingency-teorin var därför graden av kom
plexitet och graden av dynamik i omgivning och teknologi. Gemensamt för 
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många av dessa studier var dock att omgivningens värderingar inte tillmättes 
någon större betydelse. 

Detta har varit en viktig kunskap, men dessa teorier som upplevde sin blom-
stringstid under 50- och 60-talen kom under 70-talet att utsättas för stark 
kritik. Kritiken mot beslutsteorin riktade sig bl a mot de mål-medelresone
mang och de rationalitetsantaganden som beslutssynen grundade sig på. Den 
kritik som riktats mot den s k contingency-teorin har varit av flera slag. För 
det första anses den adaptiva synen på en organisation leda till att organisa
tioner betraktas som passiva företeelser som anpassar sig till omgivningens 
krav. För det andra hävdas från vissa håll att de motstridiga empiriska result
aten tyder på oklara samband mellan exempelvis organisation, omgivning, 
teknologi och storlek. Slutligen menar många att contingency-teorin, genom 
sitt intresse för olika typer av strukturell anpassning, bortser från subjektiva 
och intersubjektiva meningars betydelse för organisationens verksamhet 
(Pondy & Miitroff, 1979 och Morgan, 1980). 

Kulturella aspekter på organisationer. 

Denna kritik och då framför allt den som riktats mot contingency-teorin har 
under slutet av 70-talet och början av 80-talet lett fram till ett överraskande 
nytänkande inom det organisationsteoretiska området. Varför överraskande? 
Ja, med tanke på den snabba teknlogiska utveckling som skett de senaste 10 
åren borde nytänkandet ha inneburit att man sökt utveckla teorier utifrån 
teknologiska utgångspunkter. I stället har man i detta nytänkande hämtat sina 
förebilder från antropologin som inriktat sig på en analys av organisatoriskt 
beteende utifrån kulturella aspekter. Det kulturella perspektivet innehåller 
många olika angreppssätt beroende på att olika forskare utgår från olika 
forskningsparadigm och betonar olika aspekter av organisatioriskt beteende. 

Omkring 1970 började denna forskningsinriktning bli mera tydligt etablerad. 
Trice & Beyer (1984) skriver att organisationsforskarna då "rediscovered 
culture, employing cultural concepts to analyze various aspects of organiza
tional behavior" (s 653). Under 80-talet har denna forskning sedan expand
erat i högt tempo. Både i forskningen och den professionella management
litteraturen är kulturstudier och kulturbegreppet mycket mera frekvent än 
klimatstudier och diskussioner om organisationsklimat. Ashfort (1985) har 
noterat detta och skriver: "Interest in the concept of corporate culture has 
grown steadily in recent years and shows no signs of abating. In fact, this 
growth seems to have directly parallelled a decline in interest in the concept 
of organizational climate. Indeed, the culture concept may have literally 
consumed the climate concept (s 841)". 

Johansson-Lindfors (1985) föredrar ideologibegreppet framför kulturbegrep
pet eftersom hon menar att kultur är en djupt rotad samhällelig företeelse 
som inte kan variera från organisation till organisation och förändras på kort 
sikt. Hon menar därför att kulturbegreppet är mest fruktbart vid jämförelser 
mellan nationer, världsdelar etc. 
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Orsakerna till att denna forskningsinriktning uppkommit är naturligtvis 
många. Traditionell organisationsteori har de senaste 10-15 åren börjat ifrå
gasättas både på ett teoretiskt och ett praktiskt plan. På det teoretiska planet 
ville man göra upp med positivismen och dess naturvetenskapliga angrepp
ssätt. På det praktiska planet började olika företag i Europa och övriga värl
den, inte minst i USA, att intressera sig för Japan och vad det var som gjorde 
att företag där var så framgångsrika, när man upplevde problem och stagna
tion i övriga delar av världen. Man fann att en viktig faktor till de japanska 
företagens framgång hade med företagens kultur/grundläggande värderingar 
att göra (Deal & Kennedy, 1983). 

Ett annat viktigt skäl till denna forskningsinriktnings uppkomst anser vi 
beror på de samhällsförändringar som skett. De nya krav som ställs på dag
ens organisationer kan ha medfört att det organisatoriska värdesystemet eller 
organisationskulturen samt nya typer av symboler fått en större betydelse i 
den ömsesidiga anpassningsprocessen mellan organisation och omgivning. 
Den traditionella contingency-teorins strukturbeskrivningar och effektivitet
skriterier blir på så sätt inte längre tillräckliga redskap för att förstå den 
organisatoriska verkligheten. 

Det finns alltså tecken som tyder på att företagsledares behov av en ideo
logi/kultur som bidrar till att legitimera deras makt, position och värderingar 
har ökat. Det gäller då inte minst för de värden och mål som företagsled
ningen i det moderna, teknologisk-kapitalistiska samhället bygger på, dvs 
teknologisk rationalitet (inklusive ekonomisk rationalitet, tekniska framsteg 
och ekonomisk tillväxt). Alvesson (1983) pekar på några utvecklingslinjer 
som anger ett sådant ökat behov av legitimering. Vi väljer att lyfta fram 
några av dessa som vi anser vara särskilt intressanta: 

1. Problem med sanktioner i komplicerade organisationer. 

I moderna, teknologiskt komplexa och hierarkiska organisationer sker en 
differentiering av kunskaper, vilket gör att anställda på olika nivåer (och 
även inom samma nivå) har olika kunskaper. En överordnad behärskar nor
malt inte all den kunskap hans underordnade besitter och utnyttjar i arbetet. 
Arbetsplatsens kunskapsförhållande i kombination med produktionens kom
plexitet försvårar möjligheterna att effektivt straffa eller ens tilldela ansvar, 
eftersom det är svårt att veta om någon är "skyldig" och i så fall vem som är 
det. Detta medför ett behov av en övergripande legitimation av hela organi
sationens verksamhet. 
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2. Oppositionellt agerande kan få stora ekonomiska konsekvenser. 

En ovilja att acceptera företagets mål och syften kan leda till ett handlande 
som motverkar densamma. Ett sådant handlande kan få allvarliga konsek
venser, främst för komplex, kapitalintensiv produktion. Eftersom industri
produktionen blivit allt kapitalintensivare och mer komplicerad är riskerna 
med denna typ av opposition större nu än förr. 

3. Arbetets utveckling. 

Den produktionstekniska utvecklingen för med sig en hög frekvens frag-
menterade och monotona arbeten. Detta leder till en motivationskris för de 
arbetande som skall utföra de okvalificerade produktions- och administra
tionsuppgifterna. Också här kan nya och effektiva ideologier bli av intresse 
för organisationers ledare. 

4. Andra och nya värden hos de arbetande. 

Den ökande tonvikt som många människor lägger vid icke-ekonomiska och 
icke-teknologiska värden av typ god miljö etc är viktig. Denna utveckling 
kan medföra legitimeringsproblem för företagsledningen. Om miljöidealet 
uppfattas som antagonistiskt i förhållande till centrala management-värden 
som ekonomisk tillväxt och teknologisk rationalitet kan detta bli problem
atiskt för företagsledare. Vissa element i organisationsteorier kan fylla en 
uppgift som ideologiska argument mot en del inslag i dessa trender. 

Ytterligare ett skäl till det stora intresset för kulturaspekten torde vara de 
besvikelser och motgångar som aktionsforskare och organisationskonsulter 
råkat ut för i sina försök att förändra organisationer. Variabler som gäller 
struktur, ledarskap och klimat har varit mycket svåra att påverka med ra
tionella metoder som använts: organisationsanalyser, information, utbildning 
etc. Man har erfarit att förändringsåtgärderna inte fått genomslag, att de nya 
idéerna förvanskats och sugits in i de gamla mönstren så att allt i stort sett 
blivit som förut. Man har fått inse att det i organisationer finns dolda , starka 
krafter som strävar efter att behålla det etablerade. En del av dessa krafter 
utgörs av de basala trosuppfattningarna och de rådande värderingarna i 
organisationen, dvs det som är kärnan i kulturen. Andra sådana krafter har 
att göra med makt och revirbevakning. Åter andra hänför sig till en diffus 
oro för det okända. I kulturaspekten finns en möjlighet att förstå väsentliga 
delar av de återhållande mekanismerna och att använda dessa insikter i orga
nisationsutveckling. Detta är den positiva tolkningen av hur organisationen 
kan använda sig av kulturaspekten. Men organisationen kan också använda 
dessa kunskaper på ett negativt sätt. Den kan använda dessa insikter om 
kulturaspekten till att manipulera människorna. 
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Kulturresonemanget ger en intressant förklaring till varför det inte blivit 
några förändringar i organisationerna. Det hjälper inte att man ändrar på 
strukturen och de traditionella organisationsvariablerna, utan man måste ta 
hänsyn till de grundläggande värderingarna som finns hos individerna i 
organisationen. 

Några kritiska aspekter på rationalism. 

Inledningsvis i det här kapitlet talade vi om att den klassiska ekonomins 
rationalitetsbegrepp utsatts för kritik av varierande slag. Peter Westlund 
(1986) har skrivit en intressant och tankeväckande avhandling där han ut
vecklar frågeställningar som har med rationalitet och handlande att göra. 
Avhandlingen heter: 'Rationalitetens begränsningar - Tanke-och-handling i 
socialt arbete'. En av hans slutsatser - med hänvisning till Habermas (1984) -
är att man inte kan tala om rationellt eller irrationellt handlande. Man bör i 
stället tala om olika rationalitetsuppfattningar. 

En mycket vanlig och förhärskande rationalitetsuppfattning är den som lig
ger till grund för den klassiska ekonomins och den rationella planeringsmo
dellens sätt att tänka. Man kan säga att detta tänkande utgår från naturveten
skapen som kunskapsobjekt. Lagarna för den fysiska verkligheten är åtkom
liga genom direkta erfarenheter, genom experiment och mätningar. Natur
vetenskapens främsta mål blir att förklara hur lagmässigheterna i den mater
iella verkligheten hänger ihop med varandra och bildar en helhet. 

I den rationalistiska planeringsmodellen föregås alltid handling av ett tanke
arbete. Ordningen är således tanke-handling-effekt, vilket ska garantera att 
arbetet bedrivs systematiskt och planmässigt. Problem skall också lösas 
under kontrollerade former. I den här modellen råder en bestämd logik. Man 
skulle kunna tala om 'beteendets logik', 'antingen-det-eller-det'. Bhaskar 
(1978) menar att denna logik tycks förutsätta slutna system, objekt utan inre 
struktur, samt en atomistisk syn på helheten. Därmed har den en behavioris
tisk logik - en 'stimulus-respons' uppfattning. 

I planeringstänkandet och den rationalistiska modellen finns inget eller i vart 
fall ett obetydligt utrymme för möten mellan två eller flera handlande sub
jekt. Det är en modell vars syfte är att förändra objekt i enlighet med någon 
förebild och som sådan kan den användas för att forma och omforma be
teenden, men knappast för att utveckla och frigöra de hjälpsökandes egna re
surser. 

Gunnar Myrdal (1934) är ett exempel på en företrädare för denna rationa
listiska syn. Han betraktas ju som en viktig socialdemokratisk ideolog som 
pläderade för att samhällsutvecklingen skulle administreras fram. Myrdal 
hade en stark tilltro till vetenskapen som ett medel i den här utvecklingen. 
Har man bara ett tillräckligt bra kunskapsunderlag, så kan man åstadkomma 
förändringar. 
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Emile Durkheim är en annan referent som kan anses företräda den här tradi
tionella rationalitetssynen (1895, Sv. övers "Sociologins metodregler", 
1978). Durkheim hävdade att samhället existerar som en objektiv realitet, 
oberoende och utanför de enskilda samhällsmedlemmarna. Dess yttringar 
utgör sociala fakta. En grundläggande metodregel som han förespråkar är att 
sociala fakta skall betraktas som ting. De kan beskrivas och förklaras på 
samma sätt som naturens fenomen. Dürkheims intresse gäller samhället som 
struktur, som ett tvingande mönster som styr tänkande och handlingsval på 
sätt som är okända för aktörerna. 

Det här traditionella synsättet innebär att organisationer betraktas som ting, 
som utanförstående iakttagbara strukturer, som kan manipuleras utifrån. 

En annan rationalitetsuppfattning - som vi själva företräder - innebär att man 
tar hänsyn till den handlande individen. Vi vill hänvisa här till det synsätt 
som Max Weber företräder (Sv övers Andersson, 1977). Webers åsikt är att 
samhällsfenomen endast kan förklaras fullständigt om man kan förstå de en
skilda människornas förhållningssätt till det som händer - vilket brukar 
sammanfattas med det tyska ordet Verstehen. Weber lånade begreppet 
Verstehen från den samtida tyske filosofen Wilhelm Dilthey. Arvet från 
Dilthey framstår som tydligast i Webers val av objekt för den sociologiska 
analysen. Utgångspunkten är de sociala handlingarna, som bildar 
grundstommen i sociala skeenden av olika slag. Handlingarna fungerar som 
medel för aktörerna i förhållande till deras subjektivt formulerade mål. När 
vi därför ska förklara hur olika handlingar är möjliga eller hur de hänger 
samman är vi hänvisade till att göra det i termer av den mening som vi 
förstår att de har för den enskilda människan. Meningen med våra handlingar 
är knuten till kulturbestämda mål, och det är få yttringar av människors 
beteende som sker i ett socialt och kulturellt tomrum. 

För dem som företräder den traditionella rationalitetssynen - här kan vi också 
hänvisa till den strukturalistiska sociologin - är rationalitet något som 
tillskrivs strukturen. Vissa strukturella förutsättningar ger vissa handlingar. 
Vårt synsätt innebär att rationalitet är något som tillskrivs individerna - de 
handlar avsiktligt utifrån sin föreställning om de handlingsmöjligheter som 
finns (se kap 7). 

Vad vore lämpligare än att avsluta det här resonemanget om rationalitetsbeg
reppet genom att hänvisa till en undersökning av det sociala arbetet. I boken 
- 'Socialvärlden - Om mötet mellan socialarbetare och klient' - undersöker 
Marklund et al. (1984) det sociala arbetets karaktär med följande slutsatser 
som följd: "Vårt samlade intryck är att socialarbetarnas insatser för den stora 
gruppen missbrukare är något planlösa och tafatta. Även 'hjälpåtgärder', 
'samtal', och andra former för möten mellan socialarbetare och klienter 
måste ju ges ett konkret innehåll för att vara verksamma som hjälp mot 
missbruk eller andra sociala problem", (a.a. s 60). 

Enligt Marklund et al. framstår mötet mellan socialarbetare och klient som 
motsägelsefullt och oklart. I sina försök att beskriva detta refererar de till en 
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rationalistisk modell. Med utgångspunkter från den finner de att arbetet 
saknar kontinuitet, att målsättningarna är i konflikt med varandra och att den 
inre organisationen är tämligen splittrad. De ställer sig dock tveksamma till 
dessa slutsatser eftersom det inte är rimligt att bedöma socialvårdsarbetet ut
ifrån ett perspektiv som förutsätter klart angivna mål, entydiga medel och 
mätbara resultat. Trots detta menar de att den rationalistiska modellen kan 
fånga många väsentliga drag i de byråkratiska rutinerna på socialbyrån: 

"Handläggningen av förstagångsärenden, av vissa rutinbetonade social
bidragsfall och själva den hierarkiska strukturen faller väl in i det som 
kännetecknar en byråkratiskt rationell organisation. Tendenserna till 
ritualisering och formalisering, liksom den tjänstemannamässigt och av lagar 
bestämda socialarbetarhållningen, erbjuder naturligtvis också stöd för att 
göra organisationsteoretiska tolkningar Men när det gäller de långvariga 
kontakterna, de djupa relationerna och de mer konfliktfyllda mötena mellan 
socialarbetare och klient blir organisationsteorin både otillräcklig och 
missledande. Det går helt enkelt inte att bedöma socialvården efter en 
rationell måttstock, när dess arbete så mycket består just i att klarlägga 
irrationellt och inkonsekvent uttryckta mänskliga behov" (a.a. s 123). 

Här skall vi avslutningsvis ta upp några tankegångar som gäller det 
rationella beslutsfattandet. Empiriska studier av beslutsfattande har i hög 
grad inriktats på att ifrågasätta normativa resultat av den klassiska rationella 
beslutsmodellen, samt forskning, modeller och tekniker som bygger på en 
sådan rationell beslutssyn. Genom att visa att beslut i verkligheten inte fattas 
på det sätt som framgår av den klassiska rationella modellen, har också 
grundantaganden för rationalistiska planerings- och budgettekniker kritise
rats. Dessa alternativa studier har emellertid i mycket liten utsträckning lett 
fram till alternativa normativa resultat (March, 1981). 

Detta kan delvis förklaras av att den rationella modellen till stor del kommit 
att fungera som en ideologi. March (1981) skrev också: 

"... rational models are linked to the ideologies of the Enlightment - rationa
lity is a faith as well as a theory " 

... rationella modeller är knutna till Upplysningens ideologier - rationalitet är 
en tro likaväl som en teori. 

March menar att denna tro delvis kan förklara den rationella besluts
modellens livskraft. March (a.a.) påpekade också att det är först under de 
senaste åren som man ifrågasatt hela beslutsbegreppet. Fortfarande ställs 
sådana modeller av beslutsfattande i hög grad mot de rationella modeller 
som sedan länge visats stämma dåligt med verkligheten. Detta kan dock vara 
förståeligt utifrån den starka ställning, som den rationella beslutsmodellen 
har som idealmodell och norm för olika tekniker, både bland praktiker och 
forskare - kanske just till följd av bristen på alternativa normativa modeller. 
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I samband med utvecklandet av beslutsteorin har March och hans kollegor 
(Cohen, March & Olsen,1972; March & Olsen 1976) presenterat en modell 
för beslutsfattande i organisationer som de kallar för "Garbage can model" 
( "soptunne"-modellen). Valtillfällena liknas i modellen vid soptunnor i vilka 
deltagarna tömmer problem och lösningar som genereras. Beslut är då re
sultat av fyra relativt oberoende strömmar av problem, lösningar, valtill
fällen och deltagare. En process behöver sålunda inte börja med ett problem. 
Inom samma soptunna kan beslutet ändra karaktär flera gånger under pro
cessens gång beroende på att soptunnan byter innehåll -dvs fylls med olika 
problem och lösningar. Bland annat kan detta leda till att vissa soptunnor 
fylls med ett flertal problem och lösningar. Beslut kan svårligen fattas, om 
inte något problem avlägsnas från tunnan. 

"Soptunne"-modellen visar bl a att olika faktorer och strömmar i beslutspro
cessen är ömsesidigt beroende, varför förlopp beskrivs bättre som cykler än 
rätlinjiga processer (March & Olsen, 1976). Snarare än att söka ett ursprung 
i form av problem, lösning eller dylikt för problemen blir det då intressant 
hur olika moment och faktorer i processen samverkar. 

Huvudpoängen skulle kunna sammanfattas så att organisationsbeteende lig
ger så långt bort man man kan tänka sig från det beteende som kallas ra
tionellt. Problem och lösningar kopplas inte till varandra på det sätt som man 
tänker sig i beslutsteorin, utan det är mer fråga om slump när från varandra 
fristående lösningar och problemuppfattningar möts. Beslutsfattarens funk
tion är bara att legitimera kopplingen mellan problem och lösning som 
beslut. 

Vår kritik av den traditionella organisationsteorin 
(beslutsteori) och systemteori - en sammanfattning. 

Både traditionell organisationsteori - det analytiska synsättet och systemsyn
sättet har ett gemensamt antagande om verklighetens objektiva status. Antar 
man att verkligheten är objektiv av oss oberoende så blir intresset med nöd
vändighet riktat mot hur denna objektiva verklighet ser ut, dvs man strävar 
efter att utveckla avbildningsteorier. 

Aktörssynsättet förkastar denna objektivistiska tanke och antar att verklig
heten är en social konstruktion, där vi människor står i ett dialektiskt förhåll
ande till verklighetens konstruktion. Den betvdelseangivning som kommer 
till uttryck genom människors språkanvändning är en viktig konstituerings-
faktor för den sociala verklighetens utseende. Som aktörsforskare bör man 
därför koncentrera sig på att studera detta sociala språkspel. Detta innebär att 
teorierna i detta synsätt kommer att handla om själva konstruktionsproc
essen. Dessa teorier kallar vi meta-teorier, eftersom de ingår i de 
övergripande antaganden som forskaren orienterar sig med hjälp av. Antar 
man att verkligheten i grunden är en social konstruktion och av oss 
beroende, blir intresset riktat mot hur verkligheten konstrueras, dvs man 
strävar efter att utveckla konstruktionsteorier. 
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Vi menar att det är viktigt att tala om människan som aktör därför att det 
innebär bl a att : 

- man är intresserad av människan som människa, dvs som handlande och 
skapande individ, och inte som betingad av yttre faktorer, där hon t ex 
förklaras som en komponent med "systemiska" egenskaper. 

- det är naturligt att tala om handlingar i stället för beteenden 

- en handling ger människan rollen att vara en aktiv skapare av innebörder, 
medan beteenden ger människan en passiv roll som stimulusmottagare 
och responsgivare (jmf behaviorismen) 

Begreppet intentionalitet blir också viktigt i detta synsätt. I intentionaliteten 
överbryggs klyftan mellan ett subjekt och ett objekt. Intentionalitets-begrep-
pet används inte av den traditionella empiriska forskningen, då det delvis 
rycker undan grunden för denna. I den strikt empiriska tanken blir männis
kan till en passiv upplevare och tolkare av den yttre verklighetens objekt. 

På det filosofiska planet (fenomenologin) var det framförallt kritiken av den 
positivistiska uppfattningen att verkligheten är av oss oberoende och att 
människan endast är en passsiv mottagare av olika former av sinnesintryck 
som kom att leda till ett nytänkande. Enligt den positivistiska utgångspunk
ten är tanken på att vi själva skulle vara skapare av våra sinnesintryck inte 
möjlig. Det som slutligen möjliggjorde en brytning med det positivistiska 
tänkandet var utvecklingen av intentionalitetsbegreppet (Heidegger, Husserl) 
Härigenom hade den filosofiska grunden lagts för en verklighetsuppfattning 
där mänsklighetens subjektivitet kom att bli det väsentliga. 

Även kritiken på det vetenskapsteoretiska och metodmässiga planet riktade 
sig huvudsakligen mot den positivistiska vetenskapssynen. Man kritiserade 
det överdrivna övertagandet av naturvetenskapens synsätt, användningen av 
förtingligande beskrivningsspråk och utgångspunkten att se sociala system 
enligt mekaniska eller biologiska analogier (systemteori). Några namn som 
vi vill nämna i det här sammanhanget är Berger, Luckman, Silverman, 
Weber och Frankfurtskolans medlemmar, främst Adorno, Fromm, Habermas 
och Horkheimer. Mycket kort skulle vi kunna säga att de menade att männi
skan måste studeras som människa och att samhällsvetenskapen av nödvän
dighet måste vara social humanvetenskap. De förespråkar alla ett förhåll
ningssätt som gör det naturligt att anlägga ett aktörsperspektiv - människan 
ses som ett aktivt handlande subjekt. 

Silverman (1970) hade denna utgångspunkt när han i slutet på 1960-talet 
presenterade sin kritik av systemteorin och det analytiska tänkandet. Det 
alternativ han skisserade där kallade han "the action frame of reference", vil
ket kan betraktas som grunden till aktörssynsättet. 

På "basplanet" i olika organisationer hävdade man att olika beslutsteoretiska 
modeller stämde dåligt överens med den reella beslutssituationen. Likaså att 
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modellerna inte når ner till det som verkligen händer, utan snarare lägger en 
dimridå över detta. 

Den genomgång och teorikritik av den traditionella organisationsteorins om
råde som gjorts ovan visar att dessa teorier är både otillräckliga och missled
ande när det gäller att bedöma och förstå socialvårdsorganisationer. Låt oss 
därför gå till nästkommande kapitel där vi gör en noggrann granskning av 
forskningen inom 'människovårdande organisationer' - "Human service". 
Forskare inom denna tradition gör ju anspråk på att de utvecklar föreställ
ningar eller teorier som skulle vara mera ändamålsenliga för att förstå den 
typ av organisationer där "människor arbetar med människor". 
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KAPITEL 5. 

MÄNNISKOVÅRDANDE ORGANISATIONER - "HUMAN 
SERVICE". 

I det här kapitlet granskar vi forskningen inom "människovårdande" organi
sationer - "human service". Forskarna inom det här området gör anspråk på 
att deras forskning utgör ett speciellt territorium, väsentligen annorlunda än 
den traditionella organisationsforskningen. 

Vi koncentrerar oss på HSO-forskarnas försök att definiera det här området -
"Människovårdande organisationer" - och deras strävan att hitta nya begrepp 
och metoder. En kritisk genomgång av de här nya inslagen och de teoretiska 
fundamenten är det här kapitlets syfte. Men vi kommer också att göra vissa 
exemplifieringar och visa vad dessa forskare kommer fram till när det gäller 
hur HS O- organisationerna faktiskt fungerar. 

Vi kommer att genomgående använda oss av förkortningen HSO, när vi talar 
om "Human Service Organizations". När vi talar om den service som erbjuds 
av dessa organisationer använder vi termen "human service." 

En HSO-forskare - Herman Stein (1981) - menar att termen HSO blivit po
pulär sedan omkring 1968. Termen används för att beteckna de organisa
tioner inom den offentliga sektorn som ej drivs i vinstsyfte (non-profit) och 
som faller under rubriken - hälsa, utbildning och socialvård (welfare) - i stort 
sett jämförbar med den engelska termen "social services". En granskning av 
tidskriftsartiklar och böcker inom socialt arbete från 1970-talet visar att HSO 
vanligtvis används utan definition, som om begreppet vore så självklart och 
tydligt att ingen förklaring skulle vara nödvändig. Stein (a.a.) menar att de 
olika allvarliga försök som gjorts för att definiera begreppet har medfört 
stora variationer, tvetydigheter och motsägelser i de olika definitionerna. 

Olika sätt att definiera HSO. 

Stein (a.a.) menar att tolkningarna och definitionerna kan grupperas enligt 
följande kategorier: 

- HSO beskrivs utifrån deras samhälleliga funktion 
- HSO beskrivs som en reaktion mot stora kliniker eller byråer, och mot en 

betoning av nya riktningar inom vård och omsorg 
- HSO beskrivs utifrån deras speciella kännetecken, och inte utifrån den 

funktion de har 
- HSO beskrivs som arbetsplatser "där professionella inom 'human 

service' arbetar". 
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HSO och deras samhälleliga funktion. 

Sarri's tolkning av HSO:s samhälleliga funktion (1971) har använts flitigt. 
Hon påstår i en fotnot att "the distinguishing features of human service orga
nizations" utarbetades av Vinter (1963). Vinters analys av "behandlingsor
ganisationer" åsyftar dock inte HSO. Sarri går betydligt längre än Vinter då 
hon omnämner HSO som: 

"community agencies for welfare, education, social control, and the preser
vation of social values that are mandated by society to contribute to the full-
filment of essential societal functions." Sarri gör således en vid definition av 
HSO. Som exempel på sådana organisationer uppger hon domstolar för ung
domar, verksamheter för fysiskt handikappade, utvecklingsstörda, äldre, 
"liksom ett stort antal specifika hälso-och välfärdsorganisationer". Hon pås
tår vidare att organisationens väsentliga mål är att försöka utveckla och för
ändra människor i syfte att nå sociala hellre än icke sociala mål. Vidare är de 
klienter som får hjälp både organisationens "tillskott" ("råmaterial") och "ut
fall". 

Även Hasenfeld och English (1974) gör i sin bok om HSO en hänvisning till 
Vinter (1963) när det gäller att beskriva det specifika med HSO: 

"A key derivative of the technological problems encountered by human ser
vice organizations is their difficulty in developing reliable and valid measu
res of effectiveness." 

Human service organisationer har således enligt Vinter svårigheter att ut
veckla pålitliga och giltiga effektivitetsmått. 

Vinter hänvisar till två större slags "människoförändrande organisationer" 
("people-changing organizations), samt socialisations- och behandlingsverk
samheter. Den första typen inkluderar skolor och verksamheter för ungdo
mar som förbereder dem för deras sociala roller. Den andra typen av orga
nisation försöker lösa problem för avvikare. Vinters studie är i princip en 
kritik av behandlingsorganisationer som definieras på så sätt att profes
sionella hävdar sin självständighet i utövandet av sitt arbete. Han hävdar att 
behandlingsorganisationer tenderar att bli miljöer för professionella praktiker 
mer än målstyrda företag, och att de tycks övervärdera stabilitet och admini
strativa regler och upprätthållande av ordning. 

Hasenfeld och English (a.a.) definierar HSO "som den grupp av organisa
tioner, vars primära uppgift är att definiera eller förändra personens be
teende, egenskaper och sociala situation i syfte att upprätthålla eller öka hans 
välbefinnande." Deras "inflöde av råmaterial" består av människor, och deras 
"produktionsutfall" utgörs av personer som har utvecklats eller förändrats på 
ett på förhand bestämt sätt. Som exempel på sådana organisationer nämner 
de skolor, sociala rekreationscentra, universitet, verksamheter som stödjer 
ungdomar, polisen och liknande verksamheter, sjukhus, fängelser och alla 
sociala serviceverksamheter. Denna utvidgade tolkning gör Vinters distink
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tion mellan socialiserande och behandlande organisationer otydlig. Vinter re
fererar aldrig till sjukhus, universitet, polisen osv, inte heller använder han 
termen HS O. 

Hasenfeld och English (a.a.) beskriver HSO utifrån två dimensioner: hur 
"normala" eller dåligt fungerande klienterna är, och huruvida den service de 
får är människoförändrande ("people-changing") eller människoutvecklande 
("people-processing"). Dessa två dimensioner kombineras i en typologi som 
består av funktion och domän. I en senare bok - Human Service Organiza
tions - (1983) utvecklar Hasenfeld denna typologi till att omfatta yttterligare 
en domän av organisationer, nämligen en grupp han kallar människouppe-
hållande ("people-sustaining"). 

Hasenfeld och English (a.a.) sammanfattar sitt resonemang genom att notera 
de svårigheter det för med sig att använda sig av "den nya ledarskapsveten
skapen" inom sådana HSO som sjukhus, polisverksamheter och skolor. De 
menar att full vetskap och förståelse för de unika parametrar som skapar ser
vicesystemen i HSO kan göra det möjligt att utveckla en ny vetenskap för 
ledarskap inom "human service" som är lämplig för dessa organisationer. De 
konstaterar: "Den tvivelaktiga slutsatsen är att det finns tillräckligt som är 
gemensamt inom dessa organisationer, vilka omfattar som tidigare angavs -
skolor, sjukhus, bestraffningsverksamheter - för att garantera en passande 
vetenskap för ledarskap inom human service." 

Schulberg, Baker och Rowen (1973) tolkar "human services" som en reak
tion bort från den isolerade kliniken eller andra byråer mot "human service 
system som försöker erbjuda en omfattande och samordnad hjälp till klient
erna. Betoningen görs på nva vårdgivande system som innehåller följande 
drag: omfattande service, decentraliserad service i tättbefolkade områden, en 
integrerad programadministration som tillåter kontinuitet i omsorgen från ett 
serviceområde till nästa, med ett minimum av tidsspill och överlappning. 

HSO beskrivna utifrån sina specifika kännetecken. 

Sarri och Hasenfeld uttalar sig mer om HSO i termer av deras speciella 
"egenskaper" än om deras funktioner i sin introduktion till boken The Mana
gement of Human Services (1978). Först så introducerar de sitt numera be
kanta tema att "HSO arbetar med människor genom att utveckla och/eller 
förändra dem individuellt eller kollektivt. De personer som dessa organisa
tioner arbetar med är samtidigt deras "inflöde, "råmaterial" och utfall". 

Sarri och Hasenfeld har flyttat uppmärksamheten från sin tidigare koncen
tration på HSO:s samhälleliga funktion till observationer om vad som är 
deras karaktäristika och de sätt på vilka de arbetar. Hasenfeld har vidareut
vecklat sina tankegångar kring HSO i sin senaste bok - Human Service Or
ganizations (1983)- varför vi sammanfattar hans beskrivning av HSO - kar
aktäristika i följande punkter. 
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Alla organisationer inklusive human service, utvecklar en byråkratisk struk
tur, som innehåller många av de element som definierats av Max Weber. Det 
betyder att auktoritet är legalt och rationellt baserad och att den är hierarkiskt 
fördelad. Ansvaret för löpande beslut har delegerats till de olika arbetsenhet
erna; roller och positioner är specialiserade; många aktiviteter är formaliser-
ade och standardiserade. 

HSO har också en uppsättning unika karaktäristika: 

1. Verksamhetens "råmaterial" består av människor. Här finns en ofrånkom
lig moralisk aspekt. Eftersom klienter är självständigt handlande individer 
måste organisationen utveckla former för att uppnå samtycke. 

2. Målen för HSO är vaga, otydliga och problematiska - huvudsakligen där
för att det är betydligt svårare att enas om hur man skall uppnå den önskade 
välfärden och människors välbefinnande än det är att förändra livlösa objekt, 
som t ex vid varuproduktion. Medan enighet kan existera på den abstrakta 
nivån förutsätter ett genomförande att Human Service organisationer gör 
normativa val i ett samhälle som karaktäriseras av olika intressegrupper 
vilka upprätthåller konkurrerande normer och värderingar. 

3. Den moraliska tvetydighet som omger HSO innebär också att de arbetar i 
en turbulent omgivning. Det betyder att deras omgivning består av många 
intressegrupper, som var och en försöker uppnå sina värderingar och syften 
genom organisationen. Denna aspekt får en särskild betydelse i ett land som 
USA, där HSO är beroende av pengar från privata givare. 

4. HSO arbetar med teknologier som innebär en hög grad av oförutsägbar
het när det gäller utfallet. "Råmaterialet" - människorna - är ständigt förän
derligt. Kunskapen om hur människorna fungerar är fragmentarisk och osä
ker. Människornas egenskaper som HSO är satta att förändra är svåra att ob
servera och mäta. 

5. Den huvudsakliga aktiviteten i HSO består av relationen mellan den 
anställde och klienten. Vad som händer med klienten i organisationen är i 
hög grad beroende av denna relations struktur och innehåll. Kvalitén i dessa 
relationer är mycket svår att kontrollera av organisationen, eftersom det i 
hög grad handlar om de personliga egenskaperna hos aktörerna. 

Innehållet och kvalitén i socialarbetare-klient relationerna utgör därför en 
avgörande faktor för organisationens framgång eller misslyckande. Kvalitén 
i dessa relationer kan inte på något enkelt sätt kontrolleras p g a att den på
verkas av både personalens och klienternas personliga egenskaper. På grund 
av den centrala roll som socialarbetare - klient relationen utgör blir avdel
ningspersonalens position och roll särskilt betydelsefull i HSO. Lipsky 
(1980) karaktäriserar dessa organisationer som "street-level -bureaucra
cies." Trots socialarbetarnas låga position när det gäller formell auktoritet, 
arbetar dessa "street-level bureaucrats" mycket självständigt i relationen till 
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klienterna, situationer som är för komplexa för att kunna rutiniseras. De ar
betar i situationer som kräver respons på varierande och oförutsägbara män
skliga villkor. På liknande sätt p g a att serviceteknologierna tenderar att 
vara vaga och då organisationens mål är otydliga, har organisationen begrän
sad förmåga att samordna arbetet från de olika verksamheterna. Av detta 
skäl beskrivs ofta HSO som löst kopplade system (Weick, 1976). 

HSO baserar sig på moral och värderingar. Målangivelse, kontroll och ut
värdering blir därför mycket vansklig. Hasenfeld (1978,1983), anser att bri
sten på reliabla och valida effektivitetsmått gör dessa verksamheter resis
tenta mot förändring och förnyelse. 

HSO som arbetsplatser där "professionella inom human service 
arbetar". 

Ett antal uttalanden i litteraturen beskriver HSO som platser där "profes
sionella inom human service arbetar." Vilka de professionella är verkar vara 
lika oklart som vilka organisationer som skall räknas till HSO. John Turner 
(1968) anser att yrkena inom "human service" är bredare än socialt arbete, 
varför han nämner sådana områden som utbildning, hälso- och sjukvård, bo
stadsfrågor, ekonomiska frågor och juridik. Hokenstad (1977) anser att HSO 
omfattar serviceverksamheter som befrämjar socialt och psykologiskt såväl 
som fysiskt och ekonomiskt välbefinnande. De inkluderar "personlig ut
veckling och självförverkligande, hård och mjuk service, samt hälso- och so
cial service." 

Innan vi går över till nästa avsnitt måste vi säga något om det språk som 
använts i samband med de olika sätten att definiera HSO. Det språk som 
forskarna använder innebär ett förtingligande av de hjälpsökande (kli
enterna). Här har använts ord som t ex "tillskott", "inflöde av råmaterial" och 
"produktionsutfall". Det är svårt att tro att diskussionen handlar om män
niskovårdande organisationer, eftersom dessa ord mer påminner om verk
samheten inom tillverkningsindustrin. 

Vi skall nu gå över till att presentera några olika centrala områden som bru
kar behandlas inom HSO- forskningen. Här kan vi notera att dessa områden 
också behandlas inom den traditionella organisationsteorin. 

Centrala områden inom HSO - forskningen. 

Följande områden brukar återkomma när man studerar olika forskningsinsat
ser inom HSO: 

- organisationens förhållande till omgivningen 
- organisationens mål 
- organisationens teknologi 
- organisationens struktur, maktfördelning och kontrollmekanismer 
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Organisationens förhållande till omgivningen. 

Organisationens förhållande till omgivningen är ett återkommande tema 
inom HSO-forskningen. Omgivningen ses både som en uppsättning med re
surser som organisationen måste mobilisera för att överleva och för att föra 
ut sina aktiviteter och en mängd regler som den måste anpassa sig till när 
den handskas med servicemål. Hur fördelningen av service utförs återspeglar 
organisationens strategi att handskas med omgivningen. Eller man skulle 
också kunna säga: hur organisationen handskas med behov i omgivningen 
och säkerställer externa resurser kommer att ha direkta konsekvenser på hur 
den bistår sina klienter (Hasenfeld, 1983). 

Man brukar skilja på den allmänna miljön och organisationens hand-
lingsmiliö. Den allmänna miljön betecknar sådana förhållanden i den omgiv
ande miljön såsom - ekonomiska, demografiska, kulturella, politiskt-juridi-
ska och teknologiska - faktorer som påverkar alla organisationer och som 
måste tas för givna. Förutom i ytterst sällsynta fall, kan inte någon organisa
tion ändra dessa generella miljöbetingelser (Thompson, 1967). 

Handlingsmiljön refererar till en speciell grupp av organisationer och 
grupper med vilka organisationen utväxlar resurser och tjänster och med 
vilka den etablerar speciella sätt att samverka dvs man skulle kunna tala om 
organisationens olika samverkanspartners. 

För att kunna mobilisera resurser från omgivningen är det nödvändigt att en 
organisation går in i olika utbytesrelationer med handlingsmiljön. Egenskap
erna hos dessa transaktioner bestäms av de makt- och beroenderelationer 
som finns mellan en organisation och varje element i handlingsmiljön. Ju 
större beroende till ett element som en organisation har, desto större inflyt
ande har detta element på organisationens servicesystem. En organisation 
kan använda åtskilliga strategier för att få makt över element i handlings
miljön, genom t ex auktoritet, konkurrens, samarbete och genom splittring. 
Var och en av dessa strategier medför vissa besvär och påfrestningar för or
ganisationen och har direkta konsekvenser för dess klientservice. Relation
erna inom organisationen återspeglar de samverkanssätt som varje organisa
tion tillägnar sig för att tillförsäkra sig resurser, minska osäkerhet och för att 
erhålla lite kontroll över sin omgivning (Thompson, 1967, Hasenfeld, 1983). 

En organisations handlingar och val både avspeglar och definierar dess 
domän. Levin och White (1961) menar att en organisations domän anges 
av de anspråk den sätter upp för sig själv i termer av mänskliga problem eller 
behov som måste tillgodoses, den befolkning som betjänas och den service 
som erbjuds. Hasenfeld uttalar att det är viktigt att lägga märke till att be
slutet om organisationens domän definierar den relevanta handlingsmiljön 
för organisationen. För att citera Thompson (1967); "the organization's do
main identifies the points at which the organization is dependent on inputs 
from the environment. The composition of that environment, the location 
within it of capacities, in turn determines upon whom the organization is de
pendent" (s 27). 
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Annorlunda uttryckt - de val som presenteras för organisationen då man de
finierar och utövar dess domän är en funktion av de potentiella och faktiska 
resurser som är tillgängliga för den, och de förhållanden som hänger sam
man med mobiliseringen av dessa resurser. Dessa resurser inkluderar: 
pengar, auktoritet och legitimitet, klienter, personal och expertis, samt pro
dukter och service. Möjligheten att få tillgång till dessa resurser kontrolleras 
av externa grupper och organisationer, och kan endast tillförsäkras organisa
tionen genom transaktioner och utbyten med dessa. Den uppsättning av ext
erna grupper och organisationer som kontrollerar tillgången till potentiella 
och faktiska resurser för organisationerna definieras således som deras 
handlingsmiliö (Thompson, 1967). 

Domänkonsensus. 

Möjligheten för en organisation att erhålla nödvändiga resurser från hand
lingsmiljön beror på om den har lyckats erhålla någon grad av konsensus om 
sin domän från de element som kontrollerar tillgången till resurserna. Utan 
en sådan domänkonsensus kommer troligtvis kontrollerande element att ut
mana organisationens legitimitet och hålla tillbaka nödvändiga resurser. 
Mycket kortfattat skulle man kunna säga att utformandet av domänkonsen
sus förutsätter en process av förhandlingar, kompromisser och utbyten av 
överenskommelser mellan en organisation och element i dess handlings
miljö. Det innebär att en organisations domän inte är statisk, utan den på
verkas av politiska och ekonomiska förändringar i handlingsmiljön (Thomp
son, 1967, Hasenfeld 1983). 

För HSO, menar Hasenfeld, är det speciellt komplicerat att bilda en domän
konsensus, därför att den kan inte förhandlas fram genom marknadsmekan
ismer, och aktiviteter i organisationen kan inte underkastas det relativt enkla 
vinstkriteriet. För HSO - i likhet med övriga organisationer- kan en domän
konsensus minska osäkerhet och tillförsäkra organisationen ett ständigt till
skott av resurser från omgivningen. 

Två amerikanska HSO-forskare, Rino Patti och Herman Resnick, som även 
har bedrivit forskning inom vårt område, är redaktörer för en bok som heter 
'Change from within' och som gavs ut 1980.1 ett av kapitlen (kap. 3) försö
ker Patti identifiera och beskriva vissa villkor och processer som man kan 
hitta i socialbyråorganisationer, och undersöka hur de på olika sätt påverkar 
de anställdas arbetstillfredsställelse och sätt att arbeta. Patti menar bl.a. att 
mycket lite uppmärksamhet har ägnats åt att studera faktorer och förhål
landen inom organisationen som hjälper oss att förstå socialarbetarna och 
socialt arbete över huvud taget. 

Patti menar att även om det finns likheter mellan socialbyråer, så är det ändå 
svårt, när man undersöker dem närmare, att dra några generella slutsatser om 
deras interna dynamik. Om man inte har som syfte att göra en analys av 
olika byråer är det därför värdefullt att identifiera de variabler som tycks 
förklara många av de skillnader som observerats i socialbyråernas struktur 
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och klimat. De variabler som Patti anser vara mest framträdande i detta av
seende är: 

- socialbyråns storlek 
- dess mål 
- auktoritetsrelationernas innehåll och 
- kommunikationsmönster 

Patti poängterar på flera ställen de externa krafternas betydelse för vad som 
händer i organisationen. T ex "Before addressing each of these variables, it is 
necessary to observe that what transpires within an agency's walls is vitally 
affected by outside forces" (a.a. s 47). Som exempel på viktiga yttre påverk
ansfaktorer uppger Patti, institutioner, grupper, politiska beslut, och socioe-
konomiska villkor. Detta betyder inte att socialbyrån bara är en passiv av
spegling av yttre krafter, ty det finns olika viktiga områden inom vilka val, 
handlingsfrihet och initiativ kan utövas. Trots detta når inte dessa krafter in i 
socialbyråns organisation för att kunna påverka det omedelbara samman
hanget som praktiken utgör. För att citera Patti ytterligare en gång: "This is 
important to bear in mind because much that occurs within organizations 
can only be understood as a reaction to pressure, constraints, and opportu
nities that come from the outside world " (a. a. s 47). 

Trots att boken heter 'Change from within' så ger de olika bidragen ingen 
djupare förståelse för hur man skulle kunna förändra Human Service organi
sationer inifrån. Patti tycks se socialbyrån som en militärisk organisation. En 
person som är överordnad och som lär ut och en underordnad som tar emot. 
Patti utgår från "inifrån-synen", men sviker genom att granska och lägga 
tyngdpunkten på yttre villkor. 

Men den andra kritiken från vår sida innebär att Patti utgår från en oproble-
matiserad syn på arbetet. Även detta inifrånperspektiv är kvalitativt annor
lunda än vårt. Vi kan när det gäller Pattis bidrag således göra följande dubbla 
påstående: 

dels att de åberopade möjligheterna att förändra organisationen inifrån vis
ade sig ganska marginella, 

dels att Patti aldrig begrundar eller problematiserar "strukturen" hos de män
skliga processer som ger organisationen liv, mening och innehåll. 

Organisationens mål. 

HSO karakteriseras av vida, obestämda, många och ofta motstridiga mål. 
Enligt Hasenfeld (1983) tycks dessa mål inte få några större konsekvenser 
för servicens utformning. På en mer generell nivå återspeglar dessa mål ide
ologiska åtaganden och värdesystem om välfärden, om moral och avvikelse. 
På så sätt kan, i ett avseende, HSO ses som ett medel som syftar till att stärka 
och hävda ett visst moralsystem i samhället. 
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Avvikelserna mellan officiella och faktiska mål i HSO pekar på det faktum 
att i likhet med andra byråkratier, är dessa organisationer upptagna med pro
blem som har med överlevnad att göra, trycket att söka ena många olika in
tressen, resursansträngningar och brist på synliga behandlingsteknologier. 
Organisationerna försöker också översätta de officiella målen till uttalanden 
om ideal som mestadels är inriktade mot att finansiera samhälleligt stöd och 
legitimation. 

Organisationernas inriktning och mål tycks alltså inte vara entydiga och 
självklara. Den byråkratiska traditionen och dess efterföljare kan ses som re
presentanter för "målparadigmet". Detta innebär att organisationen på ett 
självklart sätt betraktas som en rationell apparat för att uppnå dessa mål. 
Målet ses som en "inre sanning" i organisationen och legitimerar hela dess 
verksamhet. Flera organisationsforskare har radikalt ifrågasatt detta synsätt. 
Charles Perrow (1978) är en av dessa "traditionella" organisationsforskare, 
som på allvar börjat ifrågasätta både sin egen och andras forskning på områ
det. Hans artikel 'Demystifying Organizations' innebär egentligen ett gene
ralangrepp på hela organisationsforskningen. 

Perrows utgångspunkt är att den samlade organisationsforskningen hittills 
haft mycket liten betydelse för organisationerna själva och förståelsen för 
hur de fungerar. Varför? Organisationerna är mystifikationer, svarar Perrow. 
"The theories are mystifications because they are designed to disguise what I 
will claim are the real functions of organizations and to assert a counter rea
lity" (a.a. s 105 ). 

Perrow menar att innehållet i teorierna står och faller med själva föreställ
ningen om att organisationerna är, eller kan vara, rationella instrument för de 
mål som organisationerna själva anger. Perrow uttrycker det så här: "Organ
izations can be rational instruments of announced goals only to a very limi
ted extent. They have more important things to do. Instead, organizations are 
resources for a variety of group interests within and without the organiza
tion; they are used by a multitude of interests, and the announced purposes, 
while they must be met to some limited degree in most cases, largely serve 
as legitimating device for these interests, or a mystification of reality" (a.a. s 
106). Perrow antyder alltså att de officiella målen endast har en legitimer
ande funktion och att det i övrigt finns latenta, outtalade mål - mål som inte 
syns, men som i hög grad styr verksamheten. 

Sådana invändningar - menar Perrow - har visserligen alltid figurerat i orga
nisationsteorin, med de har endast tillskrivits en marginell betydelse - som 
avvikelser från ett normalförhållande. Den konsekventa avmystifieringspro-
cess som Perrow förespråkar innebär i stället att den vedertagna föreställ
ningen om organisationerna som rationella instrument för uppnående av an
givna mål sätts i marginalen och att de latenta outtalade syftena sätts i för
grunden. "To complete the demystifying process means to present an 
alternative definition of organizations and explain how well-meaning people 
and institutions participate in the fiction of intended rationality in the service 
of official goals" (a.a. s 106 ). 
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I sin bok Byråkrati och historia (1981) behandlar Sunesson bl.a. begrepp 
som byråkrati, mål i organisationssociologin, målrationaliteten och det därtill 
hörande s.k. "målparadigmet". Sunesson avfärdar med hänvisning till Per-
row påståendet att organisationerna skulle vara rationella instrument för de 
mål som de själva anger. De officiella målen har främst en legitimerande 
funktion. Här är vi framme vid det verkliga kärnproblemet i uppgörelsen 
med "målparadigmet" säger Sunesson som avslutar boken med följande an
grepp på denna rationalistiska organisationsideologi: "Det som är historiskt 
specifikt för kapitalismens stats- och organisationsideologi har gjorts till 
egenskaper hos en normalorganisation, och man påstår att allt, relationer, 
förståelseformer, legitimering - allt tänks gå till i alla organisationer, som i 
denna drömda normalorganisation. Men organisationerna är inte sådana, och 
därför har också organisationsforskningen det så svårt att förstå sig på dem" 
(a. a. s 144). 

Sunesson utsätter också "målparadigmet" för kritik i en artikel (1985) i tid
skriften 'Organization Studies'. Sunesson underkänner målparadigmet och 
förordar i stället att makt används som den huvudsakliga förklaringsfaktorn 
till organiserad handling. Tyvärr tillhandahåller Sunesson inga definitioner 
av de centrala begreppen rationalitet och makt. Det står emellertid klart, att 
han ser rationalitetsbegreppet som knutet till mål, och att det är i icke-upp-
nåendet av mål som det irrationella i organisationers verksamhet kommer till 
synes. "Vi finner mycket ofta att organisationer är helt irrationella i sitt 
funktionssätt". 

Sunesson tar fasta på Perrows ståndpunkter att organisationerna inte alls gör 
vad de säger att de gör. Han accepterar Perrows verklighetsbeskrivning, men 
har själv en materialistisk utgångspunkt. Denna innebär att Sunesson 
(1974,1981) framhåller behovet av ett makroperspektiv vid organisatins-
analys. Sunesson hävdar att man inte kan se organisationer som isolerade 
enheter i samhället. Studiet av organisationer måste därför ske med hjälp av 
analys på tre olika nivåer: 

- överordnad nivå 
- social nivå och 
- konkret praktisk nivå 

Med överordnad nivå menar Sunesson staten, vars karaktär bestäms av do
minerande produktionssätt. De olika nivåerna har olika stor betydelse bero
ende på vilken typ av organisation det gäller. Organisationer som är "politi
ska till sin inriktning eller har en verksamhet som är politisk relevant eller 
intressant för den klass som har statsmakten" regleras främst av den över
ordnade nivån. 

Sunessons ansats har kritiserats av Abrahamsson (1975,1985) som menar att 
marxistisk teori som utgångspunkt för organisationsanalys har en begräns
ning. Den är en teori om yttre betingelser, men är inte särskilt användbar för 
en mer detaljerad organisationsanalys. 
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Själv har Abrahamsson konstruerat en "processmodell" för studiet av organi
sationer. Det är en modell som går ut på att olika organisationssociologiska 
teorier används för analys av olika delar i den organisatoriska processen 
(1975,1985). 

Det empiriska materialet i artikeln utgörs av Sunessons doktorsavhandlig om 
fackföreningarna och staten (1974) och en studie av Karin Knorr-Cetina om 
vetenskapsmäns arbetssituation (1981) och tre fallstudier från undersök
ningen om socialvården i Stockholm. 

Sunesson konstaterar i samtliga tre fall att det råder vissa motsättningar 
mellan de uppgifter som åläggs och de organisatoriska möjligheterna att nå 
de uppställda målen. Överordnade strukturer blockerar, enligt Sunessons 
tolkning, möjligheterna till målfyllnad. Därmed syns handlingarna bli irra
tionella och målparadigmet visar sin svaghet. Sunesson drar bl a följande 
slutsats angående sina studier av socialt arbete: 

Socialt arbete består av olika lager av "löst kopplade" organisationssam
manhang, i vilka mål och ambitioner, som underlag för beslut och hand
lingslinjer har mycket begränsad betydelse för det arbete som utförts, trots 
att idéerna omfattas också av socialarbetarna själva. 

Hur kan detta förhållande skapa problem? Svaret hänger samman med att 
Sunessons tolkning utgår från en underförstådd förutsättning om att uppsatta 
mål, också måste genomföras enligt huvudmannens intentioner. Men inga 
aktörer i organisationer kan räkna med att handla helt i isolering från de be
gränsningar som sätts upp av olika inre faktorer i själva organisationspro
cessen. Att kartlägga vilka dessa faktorer kan vara, och hur de påverkar ak
törernas möjligheter att genomföra sina syften, är en av våra centrala forsk
ningsuppgifter. 

I en bok som utkom 1985 med den uppfordrande titeln, 'Ändra allt', be
skriver Sunesson 'Försöket' med omorganisation av det sociala arbetet vid 
sociala servicecentralen i distrikt 8 i Stockholm. Själva projektperioden om
fattade tiden 1978-80. Detta försök har dokumenterats tidigare på olika sätt 
men Sunesson försöker att ytterligare skärskåda försöket och gör en uppfölj
ning även 1985. Försöket utmanade den existerande organisationen av 
kommunal socialvård. Socialtjänstlagen var i antågande och krävde ett nytt 
sätt att möta människans behov. I försöket ingick bl a en renodling av soci
alhjälpsutgivande (s k SOFT), ett bättre mottagande av akuta fall, en bättre 
överblick av de sociala problemen i distriktet och teamarbete med problem
grupper. 

Distrikt 8 omorganiserades för att möta behoven bättre. SOFT-gruppen fun
gerade bra, men övriga grupper kom inte i gång på det sätt som var väntat. 
Huvudförklaringen var byråkratins motstånd mot förändringar. Sunesson 
menar att socialvården är en byråkrati i ordets egentliga mening. Socialvår
den är en offentlig förvaltningsorganisation som är politiskt kontrollerad, 
centraliserad, enhetlig och lagstyrd och där tjänstemännen inte är privatin



44 

tressenter i verksamheten utan har fast, ordnad lön. Men, byråkratins själv
bild stämmer inte enligt Sunesson. Socialvårdsbyråkratin är bra på att bygga 
upp administrativa system och lansera handläggningsprinciper, men dålig på 
att förverkliga sina mål. Dessutom är socialvården - i likhet med många by
råkratier - dålig på att bedöma sina egna insatser, att ta reda på vad dessa in
satser egentligen har inneburit för människor. 

Samtidigt är det så att socialvården i själva det konkreta praktiska arbetet 
inte alls är särskilt centraliserad eller styrd uppifrån även om det kan före
falla så när man ser på vilka som bestämmer i överordnade frågor, t ex fram
tida dimensioneringsresurser. Makten och kontrollen över själva arbetet lig
ger i de flesta fall på en ganska låg nivå inom organisationen, dvs hos soci
alarbetarna själva eller deras närmast överordnade. Byråkratin är inte effek
tiv när det gäller att kontrollera innehållet i det arbete som görs i organisa
tionen och kan inte heller direkt ingripa och påverka arbetsplatskultur, män
niskosyn m m i det konkreta arbetet. 

Organisationer och byråkratier som fungerar på detta sätt kallar man ibland 
"löst kopplade" efter en idé som främst förts fram av Stanfordsociologen 
John Meyer (Meyer, 1978). Denne hade lagt märke till att skolorna inom ett 
skoldistrikt ytligt sett föreföll att vara organiserade på samma sätt och göra 
samma saker, fast de i själva verket fungerade på helt olika sätt. De tycktes 
ha nästan oändlig frihet när det gällde själva arbetet, att undervisa barn i 
skolklasser. Skenbart hörde de samman och styrdes uppifrån, men när det 
kom till det praktiska utförandet av vad som stod i beslut och planer var de 
separata och styrde sig själva. Weich (1976) har kommit fram till liknande 
slutsatser som Meyer efter att han också tagit skolorna som utgångspunkt för 
sina studier av "löst kopplade" organisationer. I kontrast till den förhärsk
ande bilden att element i organisationer skulle vara sammanfogade genom 
fasta och täta förbindelser, är det allt fler som anser att element ofta är sam
manfogade på ett "löst sätt". 

Sammanfattningsvis menar Weick att begreppet "lös koppling" således står 
för avsaknad av regelstyrning, dels för en tämligen informell och decentrali
serad struktur, dels för den omständigheten att verksamhet och organisation 
är relaterade till varandra på ett föga planmässigt sätt. Begreppet är i sig 
självt ganska löst och fungerar som en motvikt mot en alltför maskinmässig 
syn på organisationer, än som ett hjälpmedel för emipirisk forskning. Weick 
säger själv att begrepp som "lös koppling" främst fungerar som "sensitizing 
devices", dvs en signal för observatören att lägga märke till och ifrågastätta 
saker som tidigare tagits för givna, t ex föreställningen om organisationer 
som hårt målstyrda, planmässiga inrättningar. 

Sunesson konstaterar att försöket trots allt överlevt kriserna och fört med sig 
avgörande förändringar i byråns arbetssätt. Distriktet har kommit igång med 
viktiga kollektiva satsningar på grupper av hjälpsökande och verkligen lyc
kats lyfta det sociala arbetet från individnivån till grupp- och strukturnivån. 
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Det går alltså att påverka socialvårdens organisationer, blir Sunessons slut
sats. Förändringsinitiativet behöver inte nödvändigtvis komma från socialar
betarna själva. Däremot måste idéerna om utveckling av arbetet vara förank
rade, väl förstådda och praktiskt grundade i erfarenheter som de aktuella so
cialarbetarna gjort, kan göra eller kan lära av. 

Sunessons tes skulle kunna sammanfattas på följande sätt: En förändring i 
organisationen är ingen garanti för att arbetets innehåll skall förändras, men 
för att kunna förändra arbetets innehåll (och resultat) måste man förändra or
ganisationen. Många förändringsinsatser har inriktat sig på att förändra soci
alarbetarnas villkor vilket inte medfört förändringar av organisationen. 

Human service teknologier 

En human service teknologi kan definieras som en grupp institutionaliserade 
procedurer som syftar till att förändra de fysiska, psykologiska, sociala eller 
kulturella egenskaperna hos människor, i syfte att förändra dem från ett gi
vet tillstånd till ett nytt föreskrivet tillstånd (Hasenfeld, 1983). Termen "ins
titutionaliserade" anger att procedurerna har legitimerats och sanktionerats 
av organisationen. Hasenfeld nämner "casework" som ett exempel på en 
human service teknologi. 

De centrala momenten i human service teknologin utgörs av relationen 
("face-to-face") mellan socialarbetare och klient. Relationens form och inne
håll påverkar på ett tydligt sätt teknologins utfall. Med hänvisning till om
fattande behandlingsforskning hävdar Hasenfeld att det är det postiva band 
som utvecklas mellan terapeut och klient som har större betydelse för be
handlingsresultatet än den behandlingsmetod som används. För att citera Ha
senfeld: 

"Even when the organization can control and structure the context of the in
teraction, it must still contend with the variability and unpredictability of 
staff and client attributes, that may influence its content. This is particularly 
so when the effectiveness of the technology is highly dependent on the qua
lity of the interaction, as in the case of psychotherapy, counselling and te
aching" (a.a. s 121). 

Hasenfeld menar att HS O är särskilt sårbara och har stora svårigheter att 
kunna arbeta på ett sätt som kräver nära samverkan mellan socialarbetare 
och klient. 

Ett förhållande som Hasenfeld ofta återkommer till är organisationens 
svårigheter att kontrollera relationen socialarbetare och klient. Orsaken 
till detta anger han skulle vara att dessa sk "street-level-bureaucrats" arbetar 
så självständigt i klientarbetet att en insyn blir omöjlig. 

Hasenfeld problematiserar aldrig vad - "det centrala elementet i human ser
vice teknologin" innebär - dvs relationen mellan socialarbetare och klient. 
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Han konstaterar vidare att "interaktionens form och innehåll har avgörande 
betydelse för behandlingsresultatet". Han gör dock ingen djupare analys av 
vilka krav denna relation bör ställa på organisationen. Arbetsledarna och 
deras roll i det här sammanhanget nämns överhuvudtaget inte! 

När Hasenfeld tar upp problematiken avseende den administrativa och pro
fessionella konkurrensen i organisationen, så tycks han förutsätta att soci
alarbetarna i sitt självständiga arbete med klienterna styrs mer av de profes
sionella strävandena. Dessa skulle bl a innebära att socialarbetaren arbetar i 
en personlig och nära relation med känslomässig involvering. Yi vill redan 
här markera att vi ifrågasätter detta påstående, utifrån våra egna empiriska 
iakttagelser. 

Organisationens struktur, maktfördelning och kontrollmekanismer. 

Här konstaterar Hasenfeld inledningsvis att även om flertalet HS O, vid en 
ytlig betraktelse, ser ut att vara rationella och välordnade, så visar flera 
empiriska studier på motsatsen. Studier av t ex skolor (Weick,1976) och 
universitet (March & Olsen,1976) visar att : 

"Structural elements are only loosely linked to each other and to activities, 
rules are often violated, decisions are often unimplemented, or if implemen
ted they have uncertain consequences, technologies are of problematic effi
ciency and evaluation and inspection systems are subverted or rendered so 
vague as to provide little coordination" (Meyer and Rowan, 1977;343) 

Hur kan då en sådan löst kopplad struktur utvecklas frågar sig Hasenfeld? 
Han menar att detta är möjligt genom de förhållanden som finns mellan den 
oklara teknologin, de otydliga kriterierna för utvärdering och den svaga 
auktoriteten. Enligt Hasenfeld är antagligen den mest betydelsefulla enskilda 
faktorn - som bidrar till den lösa strukturen i HS O - relationen mellan 
personal och klienter. Åtskilliga "inslag" i dessa relationer begränsar or
ganisationens förmåga att kontrollera dem. Den främsta orsaken till svårig
heterna att kontrollera relationerna beror på att socialarbetarna - som tidigare 
nämnts - arbetar på ett självständigt sätt i förhållande till klienterna. Han 
menar att all den information som genereras i relationen kontrolleras av 
dem. 

Enligt Hasenfeld är "vanligtvis" maktfördelningen hierarkisk. I allmänhet, 
konstaterar han, råder det större överensstämmelse mellan formell makt och 
den makt som utövas i "tätt kopplade" än det gör i "löst kopplade" organisa
tioner. De förra karaktäriseras av en stabil omgivning och en bestämd tek
nologi, varför de kan bygga upp en maktstruktur som inte utmanas av för
ändringar, tvetydigheter och osäkerhet. I motsats till detta undergrävs den 
formella maktstrukturen ständigt i löst kopplade system p g a osäkerhet i 
omgivningen samt tvetydigheter, när det gäller målen och teknologierna. 
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I löst kopplade organisationer råder en grundläggande obalans mellan den 
formella makten och den makt som faktiskt utövas. Utövandet av makt ge
nom formell auktoritet beror på förmågan hos arbetsledaren att kunna styra 
och utvärdera hans/hennes underordnades arbete och att kunna utdela sank
tioner på grundval av en sådan utvärdering. Möjligheten för HSO att åstad
komma detta är enligt Hasenfeld starkt begränsad. 

Ett genomgående tema i Hasenfelds resonemang om HSO är de svårigheter 
han ser för organisationen att kunna påverka och kontrollera den centrala 
aktiviteten - nämligen relationen mellan socialarbetare och klient. Olika 
former av byråkratisk kontroll (bureaucratic review) - observerbara och mät
bara aspekter av arbetet - kan bara i begränsad omfattning påverka socialar
betarna, t ex kontroll av ärendemängd, och hur ofta och hur länge ett samtal 
skall anses fortgå. Inte heller handledning kan på något effektivt sätt påverka 
socialarbetarna då han menar att den kan manipuleras av både handledare 
och personal. 

Hur ska då HSO kunna förändras ? 

Hasenfeld talar om att det finns två slags förändringar, symbolisk och verk
lig. När en organisation omorganiserar sin interna struktur - ändrar på posi
tioner, upprättar nya kanaler för kommunikation och samordning, tillskapar 
nya arbetsenheter - utan att tillförsäkra sig nya resurser och makt - då har 
den genomgått en symbolisk förändring. Enligt Hasenfeld tycks alltså en 
verklig förändring av en organisation ägt rum när den tillförsäkrat sig nya 
resurser och ändrat på maktfördelningen. 

Den allmänna tendensen i organisationer - och HSO är inget undantag - in
nebär att de strävar mot stabilitet och upprätthållande av status quo. Hasen
feld menar att även om HSO försöker att isolera sig från krafter och förhål
landen som undergräver deras stabilitet, så tvingas de ibland att ändra på sina 
program och sitt serviceutbud. Skälet till detta anger han är att HSO är så 
pass starkt beroende av sin handlingsmiljö, då resurserna för förändring 
kommer från den externa miljön - staten och andra organ som bidrar med 
ekonomiska resurser. 

Avslutningsvis presenterar Hasenfeld ett något överraskande förslag till för
ändring av HSO. Han argumenterar för att radikala förändringar kräver enig
het och en koncentration av makten. Som en följd av detta hävdar han att en 
centraliserad och formell intern struktur skulle vara mera lämplig för att man 
skulle kunna genomföra mera genomgripande förändringar. 

En effektiv organisation måste enligt Hasenfeld utveckla en kapacitet för att 
kunna förnya sig och förändra sig regelbundet och vara särskilt känslig för 
nya utvecklingstendenser i omgivningen. En organisation behöver vara fri 
från 'förskansade' ideologier, icke-flexibla mål, och rigida strukturer. Para
doxalt nog har HSO alla dessa karaktäristika som borde kunna utgöra en för
ändringspotential för dem. Dvs de har många olika motstridiga mål, de ar
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betar med obestämda teknologier, och de har en intern struktur som är löst 
kopplad. I sin strävan att upprätthålla stabilitet, säkerhet och kontroll bygger 
de upp - i likhet med andra organisationer - mekanismer såsom dominerande 
ideologier, rutinteknologier och byråkratiska kontrollsystem som försvårar 
deras förmåga att förnya och förändra sig. 

VAR FINNS BRISTERNA? 

Det står utom allt tvivel - för oss och naturligtvis för den uppmärksamma 
läsaren - att vi i vår studie fullföljer viktiga teoretiska traditioner från HSO-
forskningen. Viktiga tankegångar i våra argument bygger på grundläggande 
antaganden bakom detta sätt att se på organiseringen av socialt arbete. Det 
kanske till och med är så, att vi inte alltid är medvetna om vårt beroende av 
det omtänkande och den kritik av de rationella organisationsteorierna som vi 
presterat. Men vi är inga bokstavstrogna elever i HSO-skolan. Vi är också 
fulla av kritik och de teoretiska grunderna till den har vi utvecklat både i de 
teoretiska avsnitten - och självklart i vår empiriska ansats. 

Här vill vi endast markera den principiella strukturen i den kritiska håll
ningen. Det finns, menar vi, ett stort utrymme för en punktkritik av olika re
sonemang och av olika empiriska slutsatser. Den ansatsen genomför vi 
emellertid inte. 

Den principiellt viktiga kritiken från vår sida är i stället, att HS O-forsk
ningen både lämnar ett viktigt bidrag till förståelsen av organisationer - ge
nom att föra in människan som organisationens "verksamhetsföremål" - och 
samtidigt sviker sina egna föresatser genom att aldrig problematisera vad 
denna tankeoperation innebär. Vad innebär det att arbetet är en "relation 
till individen"? Detta klargör inte HS O-forskningen; man ser denna relation 
som en konstant när den i stället är en dynamisk variabel. 

HSO-forskningen är alltså ett intellektuellt (analytiskt) projekt som HSO-
forskarna själva retirerar från. Den är en oförlöst tankedisciplin. 

Vår kritik innebär också att HSO-forskningen ännu inte förmått formulera 
sina egna teser; denna tradition fullföljer om och om igen i stället en kritisk 
funktion, man bevisar - för vilken gång i ordningen? - att den rationella or
ganisationsmodellen stämmer dåligt överens med verkligheten! 
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KAPITEL 6. 

UTGÅNGSPUNKTER. 

Vi har berört våra egna erfarenheter som socialarbetare och vi har redovisat 
en del undersökningar som försökt belysa och begripliggöra det sociala ar
betet vid olika socialförvaltningar. I de föregående kapitlen granskade vi or
ganisationsteorins bidrag till detta kunskapsområde. Det är nu dags att ange 
preliminära teoretiska utgångspunkter för det fortsatta arbetet. Denna preli
minära teorikonstruktion kommer sedan att "konfronteras" med våra empi
riska iakttagelser. 

I förra kapitlet såg vi hur tidigare organisationsforskning tagit sig an denna 
uppgift. Granskningen gällde i huvudsak forskning kring "människovård
ande" organisationer - Human Service Organizations (HSO). 

För att sammanfatta: Den allmänna organisationsteorin är - ja, just det - allt
för allmän. Man söker i första hand de generella aspekterna av det komplexa 
fenomenet organisation. Mera sällan utgår man ifrån att arbetsuppgifternas 
speciella karaktär kan ställa unika krav på en viss verksamhets uppläggning. 
HSO-forskningen kan ses som ett svar på denna blotta i forskningsfronten; 
utvecklingen har inneburit att forskningen har anvisat teorier kring verksam
heter av ett visst slag - human service. 

Ändå är det just i detta avseende som HSO-forskningen har misslyckats; 
man har inte tillräckligt och på djupet specificerat den typ av arbetsuppgifter 
- human service - som man tar som sin utgångspunkt. Avsikten att utveckla 
ett angeläget teoriområde har blivit förfelad. Det här är nästan oanständiga 
påståenden om en vital forskningssektor, men granskningen i vårt förra ka
pitel visar vilken oerhörd klyfta det finns mellan mängden av forskningsre
sultat och frånvaron av förståelse av de fenomen som man studerar. 

På ett sätt är det följdriktigt att det är på det här sättet: HSO-forskningen och 
dess förmän har varit organisationsteoretiker och denna professionella iden
titet är tydligen antagonistisk till en förståelse för denna typ av verksam
heter. Social service är bara en delaspekt av det sociala arbetets verksamhet
sområde. Det djupgående relationsarbetet och de speciella krav som detta 
ställer på samordning, kontroll och styrning (med andra ord: organisation) 
har nästan inte alls uppmärksammats. 

Forskningen kring 'Human Serviceorganisationer' har dessutom okritiskt 
övertagit den allmänna organisationsteorins rationalitetstanke. Vår pre
liminära poäng i detta sammanhang var ju att verksamheter som syftar till 
"mänsklig förändring" opererar med kvalitativt andra kategorier. I själva 
verket så annorlunda att det är frågan om denna begreppsapparat överhu
vudtaget är giltig. 
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En socialförvaltning rymmer inom sitt ansvarsområde många olika verksam
heter; äldreomsorg, förmedling av daghemsplatser, information och rådgiv
ning, prövning av ansökan om socialbidrag, tvångsmässiga omhändertagan
den, djupgående och långvariga biståndsinsatser av "behandlingskaraktär". 
Det är påtagligt hur arbetsuppgifterna skiljer sig åt - ändå är de inrymda 
inom samma organisatoriska ram. 

Vi kan nu slå fast en viktig utgångspunkt för det teoretiska utvecklingsarbe
tet: organisation och verksamhet kan inte betraktas var för sig. Teorier om 
det sociala arbetets yttre förutsättningar måste ta sin utgångspunkt i en be
stämd och preciserad uppfattning om arbetsuppgiftens karaktär. 

I den fortsatta framställningen formerar sig våra preliminära teoretiska över
väganden kring två nivåer: dels en direkt nivå som specifikt berör kop
plingen mellan arbetsuppgift och organisation, dels en generell nivå som 
avser meta-teoretiska utgångspunkter och berör förhållandet mellan in
dividen och det sociala systemet. 

Antaganden om verksamhetens karaktär och organisationens 
struktur. 

För att närma oss frågan om verksamhetens utformning måste vi alltså först 
ställa en annan viktig fråga: Vad är det sociala arbetets huvudsakliga inne
håll och karaktär? 

Det sociala arbetet är ingen enhetlig verksamhet. Ibland handlar det om 
enkla stödinsatser, ekonomiskt bistånd, rådgivning eller andra insatser av 
servicekaraktär. Här är ofta insatserna begränsade i tid och det ställs inga 
speciella krav på klienten i form av ändrad livsföring eller ändrade överlev
nadsstrategier. Uppgiften blir att förändra yttre sociala villkor. 

Många gånger är dock bilden en annan. Socialarbetaren möter människor i 
svårt destruerade livssituationer, där en kaotisk yttre verklighet ofta går hand 
i hand med en lika kaotisk inre verklighet. Problemen har grundlagts under 
lång tid och socialarbetaren kan inte medverka till en positiv förändring ge
nom några enkla insatser eller beslut. I dessa situationer krävs att socialar
betaren utvecklar en varaktig, hållfast och ganska djupgående relation till 
klienten. Den personliga relationen mellan socialarbetare och klient blir ett 
viktigt förändringsvillkor, och denna typ av insatser ställer stora anspråk på 
socialarbetarens person, förhållningssätt och professionella kunnande. 

I 'Socialtjänsten i praktiken' (1986) redovisar Ulla Pettersson slutsatser som 
tyder på att 2/3 av socialsekreterarnas arbetsuppgifter är av servicekaraktär. 
Klienterna efterfrågar i dessa fall endast materiellt bistånd och enklare råd
givning. Det är författarens slutsats att det är denna typ av insatser som är 
socialtjänstens huvudsakliga uppgift; socialarbetaren ska inrikta sig på att ge 
klienterna den (materiella) service som de efterfrågar och därmed undvika 
onödig "klientisering". 
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Ulla Petterssons analys grundar sig på slutsatsen att verksamheten inte fun
gerar när det gäller insatser som karaktäriseras av "behandling". Vi menar att 
detta är ett intressant - men samtidigt nedslående - exempel på ett felslut som 
kan bli destruktivt för möjligheterna att utveckla det sociala arbetet; felslutet 
att verksamheten inte passar organisationen när det i stället enligt vår me
ning är organisationen som inte passar (förstår) verksamheten. 

Sune Sunesson har i sin forskning gjort en djupdykning i socialtjänstens 
verksamhet och kommit fram till anmärkningsvärda slutsatser. Enligt denna 
uppfattning bör socialtjänsten överhuvudtaget undvika att se sociala problem 
som individuella problem. Orsakerna är i de flesta fall strukturella och sam
hälleliga och bör därför också angripas på denna nivå; socialarbetaren bör i 
första hand vara samhällsarbetare och samhällspåverkare. Mot Sunesson 
måste man emellertid argumentera på ett annat sätt. Mera därom senare. 

Socialarbetet spänner över ett brett spektrum av arbetsuppgifter; här ingår 
både service, behandling och samhällsarbete. Av Petterssons undersökning 
framgår att 2/3 av arbetsuppgifterna är av enklare servicekaraktär och en an
nan undersökning - 'Socialsekreterarnas arbetsmiljö' (se kap 3) - antyder att 
det också är den enda typ av arbetsuppgift som socialsekreterarna anser sig 
behärska. 

Hur ska arbetsuppgiften avgränsas och definieras? 

En beskrivning av socialarbetarens dagliga arbete leder till att vi registrerar 
olika slags upprepningar: upprepade insatser av ekonomisk karaktär, upprep
ade insatser där lyssnande, rådgivning och påverkan spelar stor roll, rutin-
präglade kontakter med klienter, kollegor och andra myndigheter som inrik
tas på att lägga till rätta, förmedla information, finnas till. Dessa beskriv
ningar bekräftar bredden i det sociala arbetets praktik, men de säger ingen
ting om djupet - arbetets "kärna". 

Men i denna upprepning finns ett återkommande tema - återkommande men 
därför inte upprepat. Det är att socialarbetaren konfronteras med en annan 
människa, där socialarbetaren säger sig att arbetet måste resultera i en för
ändring i den människans livssituation. Förändringskravet kan betingas av 
det formella: lagtexten och rättskänslan som säger "detta kan inte fortgå 
längre". Eller också socialarbetarens personliga engagemang, som utan 
tvingande yttre bevekelsegrunder leder till att man satsar sig själv i ett 
mänskligt förändringsprojekt: att hjälpa en annan människa att i grunden 
förändra sin livssituation och sin existens. 

Återkommande - men inte upprepat! Ett nära och djupgående relationsarbete 
med en annan människa är ständigt föränderligt och svårförutsägbart; fram
gångsrika insatser kan aldrig ha karaktären av rutinmässig upprepning. 
Denna avsikt - att vara medskapande i en förändring - har en alldeles unik 
och särpräglad karaktär: när man misslyckas i ett sådant arbete blir resultatet 
ofta smärtfyllt och ångestfullt för både klienten och socialarbetaren. När man 
lyckas tillför insatsen det sociala arbetet en ny dimension och ger socialar
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betaren en bild av den egna kompetensen som kan vara avgörande för vad 
socialarbetaren ger sig i kast med vid andra möten med klienterna. 

Den traditionella beskrivningen av det sociala arbetet framhåller socialarbet
aren som en tjänsteman, och arbetet definieras utifrån att denne genom sina 
kunskaper om gällande lagar, regelverk och metoder - och helst så objektivt 
som möjligt - ska tillgodose klienternas behov. Den aspekt som vi vill fram
hålla - uppgiften att förändra en annan människa - innebär ett kvalitativt an
norlunda arbetssätt. Det är ett arbetssätt som tar i anspråk socialarbetarens 
resurser på ett annat sätt än övriga uppgifter, ett arbetssätt som kräver något 
annat av socialarbetaren. Detta kvalitativa moment måste definieras utifrån 
relationen till klienten och vi markerar, att denna förändringsmöjlighet ba
seras på inlevelse och identifikation. 

Att identifiera sig med en annan människa och att tillåta en "motidentifika-
tion" innebär att man ser sig själv i den andre och den andre ser sig själv i 
mig. Identifikationen - förändringens förutsättning - upphäver inte men för
ändrar gränsen mellan den person som är jag och den person som är den an
dre. Det är vad George H Mead kallat för "rollövertagande", d v s ett över
tagande av och en inlevelse i den andres sätt att se och uppleva. 

Ett sådant arbetssätt står i bjärt kontrast till föreställningen om den objektiva 
tjänstemannarollen. I dessa fall kan inte socialarbetaren utifrån ett distanserat 
förhållningssätt göra en bedömning av klientens situation och därefter vidta 
korrigerande åtgärder. Arbetssättet är i själva verket så annorlunda att be
greppen "bedömning" och "åtgärd" inte är meningsfulla för att beskriva vad 
arbetet innebär. 

Professionalism (i vedertagen mening) innebär visserligen att socialarbetaren 
i en mening förstår mer än vad klienten förstår, men hon måste i första hand 
förstå det som klienten förstår. Det handlar om inlevelse i klientens situation, 
att klientens destruktiva handlande på ett sätt är följdriktigt utifrån dennes 
världs- och självuppfattning. I relationen till socialarbetaren erbjuds klienten 
en ny och konstruktiv identifikationsmöjlighet som kan vidga och komplett
era klientens erfarenhet av mellanmänskliga förhållningssätt. Klienten bin-
varse nya mönster för sådana relationer, blir varse nya handlingsmöjligheter 
och får därmed ett viktigt verktyg för att kunna förändra sin självbild och sin 
livssituation. 

Socialarbetarens insatser är i det avseendet en partsinlaga; identifikationen 
innebär att socialarbetarens och klientens världar (och världsbilder) griper in 
i och påverkar varandra. I detta samspel förändras båda parterna och själva 
relationen utgör en viktig grund för denna förändring. Detta är det kvalitativt 
unika och det är i detta förhållande man måste förstå svårigheterna i åtagan
det att förändra. Relationen som baseras på identifikation ger nya möjlig
heter till förändring men är samtidigt en öppning för ett extremt risktagande. 

Det är denna kvalitativa aspekt av arbetet - det sociala arbetets basfunktion -
som vi vill ta som utgångspunkt för den fortsatta diskussionen. Betydelsen 
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av en koppling mellan arbetsuppgift och organisation kan preciseras: vid 
uppbyggnaden av en organisation för socialt arbete måste man utgå ifrån 
nödvändigheten av en fungerande basfunktion. 

Det är vårt grundläggande antagande att socialarbetaren - för att kunna med
verka till en positiv förändring av svåra mänskliga livsvillkor - i dessa fall 
måste upprätta en varaktig, hållfast och ganska djupgående relation till kli
enterna och att denna relation aktualiserar såväl socialarbetarens som klien
tens mer eller mindre öppna oro och ångest. 

Vi vill framhålla att det i den fortsatta framställningen finns både teoretiskt-
empiriska och normativa inslag. Vår utgångshypotes om identifikationen 
mellan socialarbetare och klient innebär ett teoretiskt antagande om ett ar
bete med syfte att bidra till "mänsklig förändring". Men det ligger också ett 
normativt inslag i vårt resonemang - så bör socialarbetaren arbeta. Vi antar 
att det sociala arbetet har en - bör ha en "kärna": Socialarbetaren måste för 
att finna sitt arbete intressant, utvecklande och meningsfullt kunna arbeta för 
en förändring av svåra mänskliga livsvillkor och där villkoret för förändring 
är ett relationsarbete mellan socialarbetare och klient. 

Vi menar - och det är ett empiriskt antagande - att förekomsten av framgång
srika insatser av detta slag också är en förutsättning för att socialarbetaren 
ska kunna arbeta konstruktivt när det gäller insatser av annat slag: service, 
förebyggande och strukturinriktade insatser. Att ha möjligheten - i de fall då 
detta är befogat - att arbeta med förändringsprocesser innebär också att man 
lättare kan urskilja de fall då det är rimligt att avstå från sådana ambitioner 
och utgå från klientens anspråk på bistånd utan krav på psykologisk och so
cial omorientering från klientens sida. Även förebyggande och strukturin
riktade insatser måste - för att bli en föresats med avsikt och inriktning - utgå 
från en djupgående erfarenhet av det slag av arbete som innebär rehabiliter
ing och förändring av människors livsvillkor. 

Det finns i det sociala arbetet ett genuint dilemma: hur ska man som soci
alarbetare kunna differentiera mellan de olika typerna av arbetsuppgifter? 
När ska man arbeta nära och när ska man arbeta med distans? Det är vårt 
första teoretiska anspråk: Organisationen måste svara för upprätthållandet av 
ett övergripande värde- och rationalitetssystem som vägleder socialarbetaren 
i dessa återkommande avgöranden. 

För det andra vill vi framhålla kunskapsdilemmat: hur "lär" jag mig detta 
svåra yrke, hur utvecklar jag min kompetens i att möta egen och andra män
niskors ångest? Ett sätt är att trivialisera problemet; svåra arbetsuppgifter 
skapar ångest inom alla yrken. Ingenjören som löst en svår uppgift är bättre 
skickad att lösa nästa uppgift. 

Det är vår andra teoretiska markering: kunskapsproblemet inom det sociala 
arbetets verksamhetsområde är annorlunda. Inom vårt område handlar det 
inte bara om att lära sig jobbet och att sedan utföra det på detta riktiga sätt. 
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Ett förändringsarbete som baseras på relationen socialarbetare - klient inne
bär en process som är ständigt "ny", ständigt föränderlig, svårförutsägbar och 
svårgripbar medan den pågår. Poängen är att vi måste inte bara lära oss job
bet - vi måste ständigt lära oss jobbet på nytt. Arbetsprocessen inbegriper 
personlig utveckling och "växt" utan egentligt slut. 

Hur ackumuleras och förmedlas denna typ av erfarenheter och kunskaper 
inom organisationen? 

Socialt arbete, liksom andra "människovårdande" insatser, kräver naturligt
vis grundläggande utbildningsprogram. Kurser, vidareutbildning och hand
ledning har också sin givna betydelse för kunskapsutvecklingen. Men ett ar
bete socialarbetare - klient som har identifikationen och motidentifikationen 
som psykologisk kärna förutsätter en kompletterande läroprocess som vä
sentligt skiljer sig från andra. Arbetsuppgiftens karaktär innebär att viktiga 
erfarenheter och kunskaper inte utan vidare kan ackumuleras och "sparas" -
det sociala arbetet kräver i det avseendet ständigt ny kunskap. Arbetsupp
giften kräver att läroprocessen måste knytas till den konkreta arbetsproces
sen - gjorda erfarenheter måste ständigt göras till läroerfarenheter. 

Detta innebär - och det är både ett empiriskt och ett normativt antagande - att 
det sociala arbetet måste organiseras så att det leder till erfarenheter som 
konstituerar en läroprocess. För att detta ska ske måste vissa villkor vara 
uppfyllda. 

En preliminär ståndpunkt är att en fungerande basfunktion - relationen mel
lan socialarbetare och klient - i sin tur ställer speciella krav på relationen 
mellan socialarbetaren och dennes arbetsledare. Kunskapen om vad som sker 
i den konkreta arbetsprocessen finns bara på basplanet. Den nuvarande ord
ningen innebär att man överger denna kunskap om man "vandrar uppåt" i 
systemet. Genom att arbetsledningen distanserar sig från basarbetet bryts 
möjligheten till erfarenhetsgrundad kunskapsutveckling redan i första ledet. 

Vår tes är följande: Relationen mellan socialarbetaren och dennes arbets
ledare måste vara strukturerad på ett sådant sätt att den möjliggör en 
kunskaps- och erfarenhetsöverföring som förmedlar en ökad kompetens i 
klientarbetet. 

Arbetsuppgiftens karaktär gör att det inte räcker med ett traditionellt arbets
ledarskap, där vägledning ges utifrån ett återberättande av de svårigheter so
cialarbetaren upplever i klientarbetet. Vi kritiserade ju den allmänna organi
sationsteorins rationalitetstanke; en perspektivförsnävning som underkänner 
betydelsen av känslors och erfarenheters kunskapsförmedlande potential. 
Återigen: arbetet bygger till dels på erfarenheter som inte låter sig verbali
seras. 

Relationen mellan arbetsledare och klient måste vara strukturerad på ett 
sådant sätt att man (som socialarbetare) får jämföra sina erfarenheter med 
arbetsledarens aktuella och tydliggjorda erfarenheter. Man måste utgå ifrån 
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en gemensam erfarenhet, där vägledningen springer ur det förhållandet att 
man ser hur en erfarnare kollega agerar i klientsituationen. Arbetsledaren 
blir en förebild genom sitt sätt att vara; det handlar om förhållningssätt, nå
got som bara i mycket begränsad omfattning går att överföra på kognitiv och 
verbal nivå. 

Våra ståndpunkter berör viktiga principer för systemets hierarkisering. dvs 
de regler och villkor som bestämmer individens position och rörlighet i sys
temet. Organisationens hierarkisering - relationen mellan överställd och 
underställd - innehåller dels den dirigerande funktion som innebär att arbet
sledaren mer eller mindre öppet dirigerar och vägleder socialarbetaren i ar
betet. Men på ett djupare plan innehåller hierarkiseringen också en normativ 
differentiering. I samspelet mellan arbetsledaren och den underställde soci
alarbetaren förmedlas koder som avgör vilka tolkningar av verksamheten 
som är legitima och vilka som inte är det, vilka handlingsmöjligheter som 
ska framhållas och vilka som ska osynliggöras. 

Vårt resonemang på den här punkten förutsätter att det sociala arbetet inte 
enbart utförs av dem som befinner sig längst ner i det sociala arbetets hier
arki; en sådan ordning innebär att erfarenheter aldrig blir till kunskap. Ett 
långtgående antagande är att positionen i det sociala systemet ska vara erfa
renhetsbestämd. Arbetsledaren måste vara skicklig socialarbetare och över
huvudtaget måste kunskaper i det sociala basarbetet vara grund för att be
fordras och belönas inom systemet. 

Den strukturering av relationen socialarbetare - arbetsledare som vi före
språkar innebär möjligheter till kunskapsöverföring inom systemet. Men den 
innebär också kunskapslegitimering. Hierarkiseringsprinciper som inte ba
seras på skicklighet i klientarbetet förmedlar ett underförstått budskap: kun
skaper i socialt arbete är mindre viktiga! För att kunskap ska bli giltig behö
ver den legitimitet och detta förhållande måste vara vägledande vid organi
seringen av arbetet. 

Vi vill peka på att relationen socialarbetare - arbetsledare i viktiga avseenden 
innebär en parallellprocess till relationen socialarbetare - klient. Inte heller 
förhållandet till arbetsledningen går att ritualisera eller formalisera. På 
samma sätt som klienten "lär" sig nya förhållningssätt i mellanmänskliga 
relationer i och genom relationen till socialarbetaren, så erövrar socialarbeta
ren viktig kunskap i arbetet genom att iaktta och vara delaktig i den erfarnare 
och kompetentare kollegans (arbetsledarens) förhållningssätt i klientarbetet. 

Det arbetssätt som vi utgår ifrån innebär speciella konsekvenser även för do
kumentationen av arbetet. Essensen i det ovanstående resonemanget är just 
att arbetet måste vara organiserat på ett visst sätt för att man ska kunna ha 
några erfarenheter och resultat att utvärdera. Vaije verksamhet i en organi
sation skapar genom dokumentationen av arbetet en bild av vad arbetet går 
ut på. - Vad är värt att dokumentera? Relationsprocessen är föränderlig och 
svårmätbar - desto viktigare att verksamheten är organiserad på ett sådant 
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sätt att det erbjuder möjligheter till ett rättvisande underlag för en bedöm
ning av vad det är den gör, vad verksamheten har för utfall. 

Den kvantitativa och kontrollinriktade dokumentationen av arbetet säger 
nästan ingenting om vad som sker i mötet mellan socialarbetare och klient. 
Detta innebär systematiska luckor i socialvårdens "minne" när det gäller den 
mest centrala aspekten av dess verksamhet; upplevelser och erfarenheter av 
relationsarbetet finns i de enskilda socialarbetarnas huvuden, men de görs 
inte till institutionell egendom. 

Vi inledde vår framställning i det här kapitlet med ett grundläggande antag
ande om det sociala arbetets karaktär; förändring av mänskligt handlande 
och mänskliga livsvillkor förutsätter en varaktig och hållfast relation mellan 
socialarbetaren och klienten. Diskussionen gällde därefter vilka speciella 
krav ett sådant arbete ställer på arbetets organisering. Vår ståndpunkt kan 
sammanfattas i ett antal normativa antaganden: 

Befordran inom systemet måste i första hand grundas på erfarenhet och 
skicklighet i klientarbetet. 

Arbetsledare på olika nivåer måste en viss del av sin tid delta i det 
sociala basarbetet. 

Arbetet måste organiseras så att erfarenheter i basarbetet kan utgöra 
underlag för en bedömning av insatser och resultat i arbetet. 

Arbetets organisering måste inbegripa möjligheten att beskriva organi
sationens uppgifter så att socialarbetaren erhåller vägledning när det 
gäller att differentiera mellan olika typer av arbetsuppgifter. (Vilka 
"behov" ska man inrikta arbetet på?) 

Låt oss kommentera de här antagandena på ett preliminärt sätt - inte för att 
"styrka dem" men för att tydliggöra tankegången. Det första antagandet av
ser organisationens principer när det gäller att 'belöna' skicklighet i arbetet. 

Vi tror att sättet att belöna medarbetarna i en verksamhet utgör ett viktigt 
"karaktärsdrag" hos organisationen. Å ena sidan har vi de organisationer som 
belönar ett bra jobb genom att tillerkänna den medarbetaren en högre lön. 
Men en sådan prestationslöneprincip ger inte utrymme för den typ av belö
ning som innebär avancemang inom organisationens hierarki. Det finns å 
andra sidan organisatoriska system där befordran utgår från det förhållandet 
att medarbetaren besitter erfarenhet och skicklighet i det grundläggande ar
bete som organisationen har att utföra. 

Vår uppfattning är att den sociala förvaltningens organisationsprincip är lik
giltighet för båda dessa system för belöning. Varken ersättning för arbetet 
eller position i systemet bestäms av socialarbetarens insatser som socialar
betare. Befordran inom de socialvårdande systemen bygger i huvudsak på 
senioritet och administrativt kunnande - att ha snopp är också en fördel - och 
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senioritet och administrativt kunnande - att ha snopp är också en fördel - och 
avancemang innebär fjärmande från arbete med direkta klientkontakter. 

Om vår uppfattning är riktig, så borde det vara en viktig - och intressant! -
uppgift att ta reda på hur systemet legitimerar sin hierarkisering eftersom 
man inte tillämpar de "självklara" grunderna för att bedöma den positiva ar
betsinsatsen. 

Enligt traditionell organisationsmodell ägnar man sig som chef enbart åt ad
ministrativa uppgifter, man lämnar klientarbetet när man blir chef. Vi antar i 
stället att den som blivit befordrad, alltså arbetsledaren, måste fortfara att 
delta i klientarbetet. Det finns dock många typer av organisatoriska system, 
där det antagandet inte är giltigt. 11 ex varuproduktion och serviceverksam
heter kan en arbetsledare mycket väl vara nyttig för verksamheten utan att 
direkt delta i basarbetet. 

I vårt fall är det arbetsuppgiftens karaktär som kräver att arbetsledaren deltar 
i klientarbetet. Men exemplet 'serviceverksamheter' anger att det inte i sig är 
'arbetet med människor' som resulterar i ett sådant krav på systemet utan i 
stället en "viss sorts" arbete med människor. Klientarbetets föränderlighet 
och potentiella smärta - den egna livshistoriens möte med en annan männis
kas livshistoria, dessa mötens ständiga skiftningar och oförutsägbarhet - in
nebär att arbetet inte går att rutinisera och att nödvändiga kunskaper och er
farenheter ständigt måste "nyskapas" och legitimeras i ett nära samspel mel
lan mera erfarna och mindre erfarna kollegor. 

Vårt tredje antagande innebär att principen om arbetsledningens direkta del
tagande i klientarbetet är en nödvändig förutsättning även för att kunna göra 
en rättvisande bedömning av insatser och resultat i arbetet. Utgångspunkten 
är återigen att olika verksamheters väsensskilda inriktningar kan innebära 
helt olikartade system för att ge en bild av vad man gör och vilka resultat 
man åstadkommer. 

I det enklaste fallet utgör en verksamhets ekonomiska vinst en tillräcklig 
värdemätare. I andra fall krävs mera ingående beskrivningar och bedöm
ningar. Sådana uppgifter som antal och typ av patienter/ärenden, produ
cerade vårdtimmar, antal examinerade elever etc kan utgöra en godtagbar 
dokumentation av arbetet. 

En sådan kvantitativ dokumentation av arbetet kan göras ytterst ingående 
och detaljerad, men kommer ändå inte att kunna utgöra underlag för en be
dömning av vad som sker i klientarbetet. Ett sådant sätt att redovisa sitt ar
bete innebär också risk för missriktad styrning; vi inriktar oss i första hand 
på aktiviteter som är lätta att mäta och kontrollera. 

Det som försiggår i den identifikationsbetingade relationen mellan socialar
betaren och klienten är avgörande för arbetets resultat, men denna process är 
också mycket svårfångad. En första förutsättning är naturligtvis att arbetet är 
organiserat på ett sådant sätt att sådana relationer möjliggörs. Därutöver 
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krävs att upplevelser och gjorda erfarenheter synliggörs och förmedlas i or
ganisationen samt att de betraktas som legitima och giltiga som underlag för 
beskrivning och bedömning av verksamhetens innehåll och utfall. (En aspekt 
av principerna för systemets hierarkisering). 

Vi har angivit det identifikationsbetingade relationsarbetet som socialarbe
tets centrala aspekt. Därmed är det också sagt att arbetet innehåller andra as
pekter - andra typer av arbetsuppgifter - som också är viktiga. Det fjärde an
tagandet innebär att arbetet måste vara organiserat så att socialarbetaren er
håller vägledning när det gäller att avgöra vilka arbetsuppgifter som hon i 
första hand ska inrikta arbetet på. 

Vårt påpekande kan uppfattas vara banalt; det är ju ingen ovanlig situation 
att en organisation ansvarar för många olika typer av arbetsuppgifter. Men 
distinktionen mellan 'ytuppgifter' och 'djupuppgifter' i det sociala arbetet 
innehåller en särskild komplikation. En individs eller familjs livssituation är 
inte omedelbart synlig. Det som är "problemet" presenterar sig ofta först i 
efterhand. Arbetsuppgiften kräver av socialarbetaren återkommande ställ
ningstaganden, som dessutom innehåller ett betydande mått av värderings-
och integritetsproblematik; när ska man som socialarbetare eftersträva ett 
varaktigt och djupgående relationsarbete och i vilka fall är det mera adekvat 
med serviceinsatser mera 'på distans'. 

Serviceideologins enkla efterfrågestyrning är helt okänslig för denna viktiga 
distinktion, och det sociala arbetets organisering måste därför inbegripa ett 
värde- och rationalitetssystem som vägleder socialarbetaren i dessa svåra av
vägningar. 

* 

De utgångspunkter som vi redogjort för i det här kapitlet har både teoretiska, 
normativa och erfarenhetsmässiga förtecken. I stället för att ge teoretiska 
referenser vill vi visa på några dokumenterade erfarenheter från den sociala 
praktiken. 

I 'Socionomen' 4/87 berättar socialbyråchefen Majvor Gustafsson om sitt 
arbete i EMMA-projektet, en öppenvårdsverksamhet inom Stockholms soci
alförvaltning som vänder sig till utslagna och ensamma människor. Hon har 
arbetat i många år inom socialförvaltningen, men arbetet inom EMMA har 
gett henne nya insikter i yrkets möjligheter. 

EMMA är en obyråkratisk verksamhet där människan sätts före metoden. 
Verksamheten är öppen för alla som tror att de "passar in" där. Det finns 
inget utarbetat regelsystem som definierar människor 'in' och 'ut' eller som 
anger vad verksamheten ska innehålla, i stället litar man till samspelet mel
lan människorna. EMMA är en plats för möten, säger Majvor Gustafsson, en 
plats där både socialarbetare och klienter blir sedda som hela människor. 
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För Majvor Gustafsson är det oerhört viktigt att socialarbetare och klient 
möts som människor och inte som roller. Det innebär också att man vågar 
frigöra sig från de administrativa regelsystemen: "Är man professionell vå
gar man sig på möten där man inte själv dikterar villkoren. Och allra mest 
professionell är man när man vågar släppa ifrån sig makten". 

För denna erfarna socialarbetare är det bara en sak som legitimerar social
tjänstens verksamheter: ett bättre liv för de människor som använder dem. 
Majvor Gustafsson är något så ovanligt som en socialbyråchef som också är 
socialarbetare. 

En liknande erfarenhet men med olikartade utgångspunkter redovisar Hanna 
Olsson i 'Socialt arbete' 7/87. Under tre år i slutet av sjuttiotalet arbetade 
hon som sekreterare i den statliga prostitutionsutredningen. Uppgiften var att 
ta fram kunskap om prostitutionen i Sverige vid den tidpunkten. 

För Hanna Olsson blev denna uppgift en omvälvande erfarenhet. Hennes 
smärtsamma insikt var att hon som tjänsteman var avskärmad från de männi
skor och de människors erfarenheter som hon skulle beskriva; tjänstemanna
rollen var antagonistisk till den ålagda uppgiften. 

De andrahandsuppgifter om prostitution som utredningen tog del av via litte
ratur och tidigare utredningar framstod för Hanna Olsson som fördomsfulla 
och okunniga. Det var först i de personliga mötena med prostituerade kvin
nor som hon började förstå det fenomen som hon skulle beskriva. Utred
ningsarbetet innebar att hon intervjuade ett trettiotal prostituerade kvinnor, 
en erfarenhet som grep djupt in i hennes egen tillvaro. 

Den ståtlige utredaren berättar om sin rädsla och osäkerhet inför att ge sig in 
i en okänd del av samhället, med ett annat språk, andra lagar, andra känslor. 
Hon berättar hur hon tvingades ta in de prostituerade kvinnornas ofta mycket 
svåra och tunga livserfarenheter och hur identifieringen med "Horan" provo
cerade fram omtolkningar av den egna självuppfattningen och den egna livs
historien. Hennes reaktioner var tidvis mycket starka; fysisk rädsla, rädsla 
för att sova ensam, rädsla för okända människor, rädsla för män, upplevelse 
av utsatthet. Gränsen mellan henne själv och "Horan" böljade suddas ut. 
- Vem är jag och vem är den andra? 

Men hon upplevde också en stark vrede inför samhället. I det nakna mötet 
med den prostituerade kvinnan blottlades en samhällelig förtrycksstruktur; 
mannens osynliga närvaro, det systematiska och förledande kvinnoförtrycket 
i ett patriarkalt samhälle. 

Hanna Olssons uppgift som utredningstjänsteman var att ge en översiktlig 
och 'objektiv' beskrivning av prostitutionen. Hon beskriver själv hur hon 
fann sin egen väg i detta kunskapssökande: "Vägen till objektivitet går ge
nom prövningen av den subjektiva erfarenheten ... det är inte distansen som 
hjälper mig i strävan att se - utan närheten. Närheten bryter mot sociala lagar 
som upprätthåller ojämlikhet, medan distansen underlättar ett hierarkiskt 
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tänkande kring människors värde. Och det är när man upphäver denna gräns 
som det blir möjligt att få ny kunskap om människor och sociala fenomen". 
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KAPITEL 7. 

VÅR META-TEORI. 

Inom filosofi och vetenskapsteori (som också kallas meta-vetenskap) ställs 
två klassiska frågor: 

Vad existerar - vad är den studerade verklighetens verkliga väsen och 
karaktär? (Ontologi). 

Hur kan jag få kunskap om denna verklighet? (Epistemologi). 

Dessa båda frågeställningar hör naturligtvis intimt samman: det sätt på vilket 
jag kan få kunskap om något är avhängigt min uppfattning om denna 
verklighets grundläggande väsen och karaktär. Klassiska exempel utgör po
sitivisten och hermeneutikern som har helt olika uppfattning både om vad 
som existerar och om vilken kunskap som är möjlig (Andersson, 1979). 

På samma sätt kan man säga att våra möjligheter att nå kunskap om en viss 
typ av organisation är beroende av vår grundläggande uppfattning om vad 
som existerar och vilken kunskap som är möjlig.Våra antaganden om det 
sociala arbetet och dess organisering måste därför kombineras och sättas i 
relation till några grundläggande antaganden av meta-teoretisk karaktär: Vad 
menar vi egentligen med en organisation och hur kan vi förstå en 
organisation? 

Den strukturalistiska sociologin har under flera årtionden haft en mycket 
stark ställning inom den traditionella organisationsforskningen; organisa
tioner betraktas som konkreta strukturer som existerar oberoende av individ
erna i organisationen. Detta strukturbegrepp ställer den handlande och inten-
tionella individen utanför, strukturen blir en utanförstående verklighet som 
individen på olika sätt utsätts för och begränsas av. Organisationer betraktas 
som "ting" i den meningen att de kan förstås och manipuleras utifrån. 

Denna verklighetsuppfattning har också lett till en viss typ av kunskapssök
ande: analytisk och kvantitativ. Det komplexa fenomenet organisation har 
sönderdelats i en mängd olika delar och man har försökt hitta belysande 
samband mellan dessa. Nivåresonemanget är legio: man arbetar med en 
mängd olika nivåer - f rån individnivå via en mängd mellannivåer ända upp 
till makro(samhälls)nivå. Det anmärkningsvärda är att individnivån på ett 
självklart sätt ges samma ontologiska status som övriga nivåer. Individerna 
förs in i teorin som en "nivå" bland andra nivåer; de blir strukturella element 
snarare än handlande varelser. Man arbetar alltså oreflekterat med analysni
våer eller organisationsnivåer där man rätteligen borde ha postulerat något 
om verklighetsnivåer -dvs ontologiska antaganden om hur individen för
håller sig till det sociala systemet. (Jfr exemplet van de Van och Astley i 
kapitel 1). 
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Det är en försiktig gissning att denna felsyn är en bidragande orsak till att 
organisationsforskningen ständigt vuxit på bredden men mindre på djupet 
när det gäller förståelsen av de fenomen som man studerar. 

Vi vill markera en annorlunda utgångspunkt: Organisationen betraktas som 
en socialt konstruerad verklighet; organisationen finns i individernas huvu
den likaväl som den manifesteras i relationerna mellan dessa individer 
(Berger, Luckman, 1979). 

Hur ska detta förstås? 

För att böxja med det nästan triviala: organisationer konstitueras av männis
kor. Utan individer - ingen organisation. Organisationen "bärs upp", repro
duceras och omformas av den ständigt pågående interaktionen mellan indi
viderna. Detta varaktiga och mönsterpräglade samhandlande inom ramen för 
en viss verksamhet kan benämnas socialt system. 

Även om organisationen - det sociala systemet - kan sägas existera i och ge
nom kollektivet av individer så kan den samtidigt sägas existera utanför 
vaije enskild individ. Organisationen bärs upp inte av varje enskild individ 
utan snarare av samhandlandet inom kollektivet av individer. Detta sam
handlande styrs av en uppsättning regler och principer som ofta är implicita 
och outtalade. Dessa reglerande principer kan sägas vara det sociala syste
mets süTjkMeüa_egens]MEen 

Det kan vara fruktbart att i stället för organisation tala om samhandlande och 
intentionella individer utgörande ett socialt system med vissa strukturella 
egenskaper. 

Alltså: Individ och socialt system är två grundläggande begrepp som beskri
ver olika verklighetsnivåer inom en organisation. Den upplevande och skap
ande individen vars handlande externaliseras och manifesteras i en yttre 
verklighet - det sociala systemet. 

Det är viktigt att påpeka att utifrån detta betraktelsesätt får strukturbegreppet 
en annan innebörd än i den strukturalistiska sociologin. Enligt den tradi
tionella synen har strukturen en egen reell och objektiv existens utanför 
kollektivet av individer och att denna struktur i olika avseenden begränsar 
individens möjligheter att handla. Härav följer logiskt att man genom att 
manipulera de strukturella förutsättningarna också kan påverka individens 
handlande. 

Strukturen - enligt vårt synsätt - kan visserligen sägas existera som en ob
jektiv realitet utanför varje enskild individ, men den skapas, vidmakthålls 
och reproduceras enbart genom individernas samhandlande i det sociala 
systemet - den existerar inte utanför kollektivet av individer. Strukturen 
betecknar de urskiljbara och varaktiga mönstren i ett menings- och betyd
elsebärande system av mänskliga relationer och därmed förbunden materiell 
verklighet. 
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Genom det intentionella handlandet vidmakthåller, reproducerar och om
skapar individerna det sociala systemet som i sin tur både anger begräns
ningar och möjligheter för detta handlande. Det innebär att individen och det 
sociala systemet inte kan betraktas var för sig - det är det dialektiska förhål
landet mellan dem som definierar den sociala företeelsen organisation. 

I den strukturalistiska sociologin är rationalitet (i meningen lagbundenhet) 
något som tillskrivs strukturen; vissa strukturella förutsättningar ger vissa 
handlingar. Enligt vårt synsätt är rationalitet (i meningen handlingsmöjlig
het) något som tillskrivs individerna; individen handlar avsiktligt utifrån sin 
kunskap och föreställning om de handlingsmöjligheter som finns. Det soci
ala systemets strukturella egenskaper kan naturligtvis verka begränsande på 
individens handlingsmöjligheter men anger i lika hög grad möjligheter att 
handla på olika sätt. Det är såväl individens kunskaper och föreställningar 
om sin plats i systemet som de handlingsmöjligheter som står till buds, som 
avgör individens handlande - inte någon utanförstående struktur. Individens 
självuppfattning i förhållande till det sociala systemet är i själva verket en 
viktig del av detta systems strukturella egenskaper. 

Detta synsätt leder till bestämda konsekvenser för utforskandet av denna 
verklighet. Samhandlandets intentionella karaktär gör att organisationen är 
sprängfylld med mening och betydelse; rationaliteten finns hos individerna 
och uttrycks i deras faktiska handlande. Detta samhandlande är dock i de fle
sta fall rutiniserat och oreflekterat; det är en "tyst" och oreflekterad kunskap 
som måste tolkas för att göras tillgänglig. I kapitlen 14 och 15 kommer vi att 
närmare redogöra för vårt tillvägagångssätt när det gäller att avtäcka och 
tolka detta betydelsemättade samspel. 

* 

Vi har hittills i det här kapitlet redogjort för vårt grundläggande synsätt när 
det gäller förhållandet mellan individen och det sociala systemet. I kapitlets 
fortsättning ska vi vidareutveckla och konkretisera denna meta-teoretiska an
sats. 

Vad är det för intellektuella svårigheter man konfronteras med då man teo-
retiserar kring fenomenet organisation? Hur är de organisationsteoretiska re
sonemangen beskaffade? 

Då vi funderat kring dessa frågor har vi haft skilda utgångspunkter - delvis 
sammanhängande men också språngvis åtskilda. För det första har vi brottats 
med ett generellt problem: hur ska man få olika teoretiska språk att länka 
samman och befrukta varandra? Detta meta-teoretiska problem har växt fram 
ur våra konkreta försök att arbeta med individ-system-problemet. Ett andra 
problem, sammanhängande med det första, har gällt innehållet i de begrepp 
som skulle länka samman dessa nivåer. Vi har här arbetat med begreppen 
handlingspotential (ett individ-begrepp) och handlingsutrymme (ett system
begrepp). Handlingsbegreppet i sig har också meta-teoretiska förlängningar; 
begreppet har ju en central teoretisk position inom exempelvis marxistisk 



64 

analys och det står också i motsatsförhållande till begreppet beteende inom 
psykologin. 

Väl inbegripna i ovanstående frågor mötte vi en referens som i många styc
ken bekräftade våra resonemang men som också kastade nytt ljus över våra 
ansträngningar. Vi avser Anthony Giddens arbete 'The Constitution of So
ciety' (1984). Mötet med Giddens kom alltså sent in i vårt teoretiska arbete, 
men det hade ändå en språngvis inverkan; efter Giddens tänkte vi inte riktigt 
som vi gjorde innan bekantskapen var gjord! 

Vi ska tydliggöra de här tre tankespåren fram till konstruktionen av vårt eget 
meta-teoretiska perspektiv - men vi börjar i "fel" ordning, alltså med Ant
hony Giddens. 

Giddens struktureringsteori. 

Inom organisationsteorin finns en paradoxal men sällan erkänd problematik; 
vi ser hur ansvariga och fria handlande individer producerar och reproduce
rar sociala strukturer som begränsar deras egen frihet. I förlängningen reser 
sig obönhörligt grundläggande frågor om voluntarism och determinism. Hur 
kan fria handlande individer medverka till sitt eget överlämnande till 
"strukturernas ofrihet"? Det är ett av de centrala problem som Giddens tar 
sig an, och han kallar själv sin tankebyggnad för en struktureringsteori. 

Giddens är i vissa avseenden starkt kritisk till sin egen forskningsdiciplin: 
sociologin. Hans invändning är i en punkt mycket bestämd; det förhärskande 
(naturalistiska ) forskningsideal som underkänner betydelsen av en hand
lande och skapande individ har under lång tid bromsat teoriutvecklingen 
inom ämnet. Företrädare för traditionell funktionalism och strukturalism 
rannsakas och döms. 

Men Giddens ser också fruktbara utvecklingstendenser. Han noterar för det 
första de framväxande tanketraditioner som framhåller de aktiva och inten-
tionella aspekterna av mänskligt agerande. Dessa utgör en motvikt till den 
"ortodoxa" sociologins tendens att betrakta mänskligt agerande enbart som 
ett resultat av yttre krafter. För det andra: dessa tanketraditioner lägger stor 
vikt vid individers språkliga aktivitet och kognitiva förmåga. Språkanvänd
ningen betraktas som en väsentlig och egentligen oundgänglig aspekt av 
människors dagliga handlande. För det tredje, menar Giddens, så har intres
set för språket också banat väg för erkännande av tolkningens betydelse -
tolkning av mening och betydelser i mänskligt handlande. 

Giddens refererar flitigt till dessa tanketraditioner - fenomenalism, hermen-
eutik, lingvistik - och det är i skärningspunkten mellan dessa utvecklings
linjer han placerar in sin egen struktureringsteori. 

Men här måste vi vara uppmärksamma! Giddens vill visserligen återupprätta 
subjektets betydelse i samhällsteorin, men han varnar samtidigt för att hänge 
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sig åt subjektivism. Han noterar att samhällsvetenskaperna genomsyras av 
den skarpa och antagonistiska uppdelningen mellan objektivism och subjek
tivism - och han underkänner båda synsätten. Det är i själva verket här - i 
polemik med denna dualism - som Giddens formulerar struktureringsteorins 
kärna: föreställningen om tudelning och oberoende mellan det subjektiva och 
det objektiva måste överskridas och omdefinieras som ett ömsesidigt och 
dialektiskt beroendeförhållande. Giddens använder termerna 'dualism' och 
'dualitet' för att åskådliggöra sin tankegång: "Structuration theory is based 
on the premise that this dualism has to be reconceptualized as a duality - the 
duality of structure" (a.a. s xx). 

Dualism kontra dualitet - hur ska detta förstås? Strukturen är inte ett socialt 
fenomen som existerar utanför och oberoende av mänskligt tänkande och 
aktivitet. Människan och den människoskapade världen (social objects) kan 
inte studeras och förstås oberoende och var för sig, utan som olika aspekter 
av samma fenomen. Strukturen vidmakthålls och omskapas enbart genom 
mänskligt handlande, en struktur som på samma gång utgör både möjligheter 
och begränsningar för detta handlande. 

Giddens varnar för två former av reduktionism. Å ena sidan det kunskapssö
kande som söker grunden för olika samhällsföreteelser uteslutande i medvet
andeprocesser (subjektivism). Å andra sidan föreställningen om att medvet
andet kan reduceras till yttre sociala processer, helt utanför individens kon
troll (objektivism). I förlängningen av Giddens' resonemang blir det i själva 
verket meningslöst att tala om subjektivism och/eller objektivism. Det är inte 
strukturen som styr människans tänkande och handlande - enbart. Och det är 
inte heller det tänkande subjektet som formar strukturen - enbart. 

Giddens framhöll ju språkanvändningen som en viktig aspekt när det gäller 
att analysera och förstå mänskliga villkor. Men det är egentligen skärnings
punkten mellan att säga (förmedla betydelser) och att göra som han är 
intresserad av - han vill med denna utgångspunkt utveckla ett nytt praxis
begrepp: praktiskt medvetande (practical consiousness). 

I psykoanalytisk teori är det undermedvetna en central komponent och 
begreppet har utvecklats som komplement och motsats till den uttalade, 
logiskt resonerande medvetandenivån. Men mellan dessa båda nivåer - den 
undermedvetna och den diskursiva - vill Giddens införa ytterligare en nivå: 
den praktiska (icke-diskursiva) medvetandenivån. 

Praktiskt medvetande - begreppet avser det medvetande och den (tysta) kun
skap som vägleder individen i det (ofta rutiniserade) dagliga livet. "Practical 
consciousness consists of all the things which actors know tacitly about how 
to 'go on' in the contexts of social life without beeing able to give them di
rect discursive expression" (a.a. s xxiii). Mellan den diskursiva medvet
andenivån och det undermedvetna finns en spärr - den psykoanalytiska teo
rin stipulerar ju olika förträngningsmekanismer. Men den enda skiljelinjen 
mellan det diskursiva och det praktiska medvetandet är att man i det första 
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fallet uttryckligen kan motivera vad man gör, medan man i det andra fallet 
helt enkelt bara gör det (utan att kunna motivera varför). 

Det är på den praktiska medvetandenivån - i det dagliga, rutiniserade och 
icke-diskursiva handlandet - som samhälleliga strukturer vidmakthålls, re
produceras och omskapas. Detta synsätt får bestämda konsekvenser för in
nebörden av strukturbegreppet. Giddens pekar på att det i den struktura-
listiska tanketraditionen är oklart vad man menar med struktur: å ena sidan 
avser man någon slags matris som styr möjliga förändringar och 
omvandlingar i ett socialt sammanhang, å andra sidan kan man också med 
struktur avse en uppsättning regler för förändring som bestämmer matrisen. 

Med struktur avser Giddens de regler (och resurser) som ständigt och åter
kommande är inbegripna i den sociala reproduktionsprocessen. Hans 
struktursyn kan åskådliggöras på följande sätt: 

normativa element (förknippat 
med sanktioner) 

regler 

betydelsebärande koder 
(the const of meaning) 

Struktur 

auktorativa (personella) 

resurser 

fördelningsmässiga 
(materiella) 

När Giddens säger att en struktur egentligen är en reell och kraftfull ordning 
av omvandlande relationer, så betyder det att sociala system - betraktade 
som reproducerade sociala praktiker - egentligen inte uppvisar några 'struk
turer' i egentlig mening, utan snarare 'strukturella egenskaper'. Strukturen 
existerar bara momentant i människors praktiker och i det medvetande (me
mory-traces) som styr detta handlande. 

Men Giddens hävdade ju 'strukturens dualitet'; det innebär att sociala sys
tems strukturella egenskaper både strukturerar (orsakar) människors prakti
ker och på samma gång är strukturerade av (orsakade av) dessa praktiker. 
Det objektiva är objektiverat genom subjektiv verksamhet. Strukturer är 
strukturerade genom subjektiv verksamhet som i sin tur struktureras av dessa 
strukturer. 

Vi är åter vid paradoxen: den fria människan som skapar sin egen ofrihet. 
Giddens formulerar gåtan, och han anvisar också en möjlig lösning. Hans ar
gumentation har två fasetter. För det första: människan föds med en konstit-
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utìonell öppenhet gentemot omgivningen och måste därför skapa sådana re
lationer till omgivningen att hon uppnår kontroll och förutsägbarhet i 
tillvaron. 'Strukturens ofrihet' är egentligen en 'strukturens trygghet' - och 
dessutom människoskapad. Giddens använder begreppet 'ontologisk säker
het' (ontological security) och hans resonemang på den här punkten utgör en 
viktig filosofisk utgångspunkt för hela struktureringsteorin. 

Den andra fasetten i hans resonemang speglar individens begränsade ra
tionalitet. Individen handlar visserligen avsiktligt och intentionellt, men har 
bara en begränsad kontroll över konsekvenserna av sitt handlande. Med an
dra ord: avsiktliga handlingar leder med nödvändighet till vissa oavsiktliga 
konsekvenser. 

Giddens försök att förklara hur handlingar struktureras är intressant, men 
knappast invändningsfritt. Hur ska det tolkas - den trygghetsskapande 
strukturella ordningen som ett oavsiktligt och slumpmässigt (men i grunden 
nödvändigt) resultat av avsiktliga handlingar? 

Enligt Giddens är det en viktig uppgift för samhällsteorin att överbrygga 
denna klyfta mellan det subjektiva och det objektiva. Detta projekt - att för
ena individuella och sociala aspekter i samma teoretiska modell - förutsätter 
ett nytt sätt att tänka, ett överskridande av traditionella gränsdragningar inom 
samhällsvetenskapen. 

Giddens teoretiska anspråk leder bl a till uppgiften att koppla olika nivåer till 
varandra: individ och struktur. Det centrala begrepp som Giddens arbetar 
med är ett praxisbegrepp; practical counsciousness. Det är människans soci
ala praktiker - det dagliga, rutiniserade och icke-diskursiva handlandet - som 
utgör den materiella grunden för förståelse av både den individuelle aktören 
och den sociala världen. 

Detta synsätt leder naturligtvis till intressanta metodologiska implikationer 
för studiet av samhälleliga fenomen (bl a tolkningens betydelse) - men här är 
vi i första hand intresserade av det generella teoretiska problemet: hur ska 
man få olika teoretiska språk att länka samman och befrukta varandra? 

Individ och socialt system. 

Problematiken kan åskådliggöras med ett näraliggande exempel från vårt 
eget ämnesområde: Vad är egentligen psyko-socialt arbete? Begreppet 
'psyko-socialt' gör anspråk på att koppla samman två olika teoriområden -
det psykologiska och det sociala. Men har det lyckats? Det är relativt lätt att 
ge begreppet en praktisk innebörd, men i teoretisk mening har det varit be
tydligt mer svårbemästrat. 

Denna "brobyggarproblematik" har angripits på åtminstone ett par princi
piellt olika sätt. Ett synsätt är att betrakta de bägge teoriområdena som art-
skilda och självständiga, men som delvis överlappande. Teoriområdena har 
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en viss "yta" gemensam och det är denna beröringspunkt som utgör den 
egentliga kopplingen dem emellan. Låt oss till vidare karaktärisera detta 
synsätt som en visualisering av tankens oklarhet; man har byggt en bro - men 
saknar brofästen. 

Teoretiskt intressantare är de försök som gjorts att med hjälp av ett eller flera 
'hjälpbegrepp' koppla de olika teoriområdena till varandra. Av skäl som vi 
återkommer till har dock dessa försök varit påfallande ofruktbara. 

Här diskuterar vi länkmöjligheter mellan teoriområden som ligger nära var
andra, men teoriområdenas närhet behöver inte vara avgörande. De många 
försöken att hitta beröringspunkter mellan t ex psykoanalys och marxism 
bygger i stället på strukturlikhet. 

Det teoretiska problem som vi diskuterar kan alltså angripas på många olika 
sätt. Ändå är det en annan principiell och viktig åtskillnad som vi vill sätta i 
förgrunden. De länkningsförslag som vi ovan diskuterat bygger på ett icke
dialektiskt synsätt; det psykologiska och det sociala kan förstås utan hänvis
ning till varandra för att därefter summeras. Synsättet bygger alltså på 
antagandet att det psykologiska och det sociala avser två olika världar och att 
förbindelsen dem emellan måste konstrueras fram - relationen blir utvändig. 

Vi tror emellertid att en teoretisk överbryggning av två teoriområden måste 
bygga på helt andra antaganden. Det psykologiska och det sociala utgör 
olika aspekter av samma fenomen - mänskligt liv och mänsklig aktivitet. 
Relationen blir invändig och en fruktbar teoretisk överbryggning måste där
för innefatta ett dialektiskt språng; det psykologiska kan förstås med hänvis
ning till det sociala och tvärtom. 

Läsaren känner igen sättet att resonera från Giddens försök att teoretiskt 
övervinna det dualistiska tänkandet. Han lanserade i stället 'strukturens dua-
litet' - ett dialektiskt förhållningssätt - och som teoretisk överbryggnings-
möjlighet introducerade han 'praktiskt medvetande'. 

Vi ansluter oss i princip till Giddens synsätt. För att förstå vad som händer i 
t ex en vårdorganisation måste vi länka samman två teoretiska perspektiv; vi 
måste ha ett teoretiskt språk, en teoretisk tolkningsram, som förmår inbe
gripa två nivåer: individ-nivån och den sociala system-nivån. Vi tror att 
praxisperspektivet erbjuder viktiga möjligheter i detta hänseende, men vi 
reserverar oss på en viktig punkt. Vi tror att det är ogörligt att utnyttja ett 
begrepp för att länka samman två teoretiska perspektiv; gör man det försöket 
smyger man in de två teoretiska språken i ett och samma begrepp som man 
låter få än den ena innebörden och än den andra. 

För att kunna föra samman individuella och sociala aspekter i samma teori
konstruktion introducerar vi därför två begrepp: på individnivån beskriver vi 
handlingspotential och på sociala system-nivån anger vi handlingsutrymme. 

Vårt betraktelsesätt anges av nedanstående skiss: 
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Individ Handlings
potential 

Handlings-
utrymme 

Socialt 
system 

Teoretiska länkar 
mellan nivåer 

Individ och socialt system betecknar alltså två olika verklighetsnivåer som 
tillsammans konstituerar organisationen. Handlingspotential och handlings
utrymme är begrepp på individ- respektive systemnivå som utgör teoretiska 
länkar mellan dessa nivåer. 

Handlingspotential och handlingsutrymme. 

Överbryggningen av de två teoretiska perspektiven sker alltså med hjälp av 
två begrepp - ett individbegrepp och ett systembegrepp - men det sker också 
under antagandet att förhållandet mellan dem ska vara dialektiskt. Vad inne
bär det för innebörden i de begrepp som utgör dessa länkar? 

Med handlingspotential avses en aspekt av individens möjligheter att handla 
i det sociala system som hon ingår i. Dessa möjligheter och begränsningar 
när det gäller handlingsmöjligheter kan beskrivas i termer av individens 
självförståelse i förhållande till det sociala systemet. Individens möjligheter 
att handla i en verksamhet är inte bara beroende av kunnande och vilja; olika 
handlingsstrategier är också beroende av hur individen upplever och tolkar 
sin situation och möjligheterna att handla i den. Socialarbetaren "ser" bara de 
handlingsmöjligheter som ligger inom deras egen tolkningsram. De goda 
intentionerna är för sin växt beroende av ett motsvarande handlingsutrymme. 

Handlingsutrymme avser att begreppsliggöra villkor och skeenden på sys
temnivå som på olika sätt anger hinder och möjligheter för individens hand
lande. Mera precist: med handlingsutrymme avses de tolknings- och hand
lingsmöjligheter som det sociala systemet ger tillgång till. 

Begreppet är dock i en mening vilseledande: utrymme anger något slags 
tomrum, och hur ska man empiriskt beskriva innehållet i något som är tomt? 
Vi menar i stället att handlingsutrymme är ett praxis-begrepp. 

I enlighet med våra teoretiska utgångspunkter - organisationen konstitueras 
av det kollektiva samhandlandet mellan individerna - så skapas det ett hand
lingsutrymme om de varaktiga mönstren i denna interaktion ser ut på ett 
visst sätt. Handlingsutrymme kan definieras i termer av de principer som 
reglerar interaktionen mellan individerna i systemet. 

För att studera och förstå en organisation - och här framträder den dialekt
iska aspekten - så måste man alltså samtidigt beakta både individernas 
förståelse av sin situation och sina möjligheter att handla samt den materiella 
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grunden för dessa handlingsmöjligheter som den manifesteras i de principer 
som reglerar interaktionen mellan individerna. 

Här blir också kopplingen till den direkta teorinivån uppenbar: om relation
erna mellan socialarbetarna och deras arbetsledare är organiserade i enlighet 
med våra grundläggande antaganden - då skapas ett institutionellt handlings
utrymme. 

Våra teoretiska överväganden - och i förlängningen analysförfarandet - kan 
sammanfattas och åskådliggöras på följande sätt: 

MET A-TEORI-NIVÅ: Antaganden som rör förhållandet mellan individen och 
det sociala systemet. 

Individ Socialt system 

C 
DIREKT TEORINIVÅ: Antaganden som rör förhållandet mellan arbetsupp
gift och organisation. 

Arbets
uppgift 

Organi
sation 

Vårt primära intresse är att formulera och utveckla teoretiska perspektiv som 
gör oss bättre rustade att förstå och förändra arbetets organisering i förhåll
ande till arbetsuppgiften. De meta-teoretiska antagandena utgör en tolknings
ram; teoretiska antaganden och empiriska iakttagelser på den direkta nivån 
tolkas och förstås utifrån grundläggande antaganden om vad en organisation 
är - om förhållandet mellan individ och socialt system. 
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KAPITEL 8. 

META-TEORIN OCH VERKLIGHETEN. 

Meta-teoretiska överväganden - grundläggande ontologiska och kunskaps
teoretiska antaganden om en given verklighet - förekommer i de flesta forsk
ningssammanhang. De utgör naturligtvis betydelsefulla (snarare nödvändiga) 
teoretiska inslag när det gäller forskningsprocessens avsikt och inriktning. 
Men samtidigt har man en känsla av att meta-teoretiska resonemang blir -
och förblir! - alltför abstrakta och till intet förpliktigande när man kommer 
till den konkreta analysen. 

Meta-teori och verklighet - hur mötas de två? 

Meta-teoretiska överväganden leder till - bör leda till - bestämda kunskaps
teoretiska och metodologiska ståndpunkter. I vårt fall: hur går man tillväga 
för att söka kunskap om en organisation? 

Hur förstår man en organisation? 

I de inledande kapitlen talade vi om möjligheten (och nödvändigheten) av att 
studera och förstå en organisation på ett annorlunda sätt - samspelet mellan 
individerna i en verksamhet betraktades som en unik informationskälla om 
organisationen. 

Vårt resonemang kontrasterades mot ett "traditionellt" synsätt; organisa
tioner betraktas som konkreta, iakttagbara strukturer som kan studeras obe
roende av individens upplevelse och aktiva deltagande. Organisationen till
skrivs en mängd funktioner och egenskaper och det gäller att förstå hur dessa 
påverkar - orsakar - individernas beteende. Organisationen kan enligt detta 
synsätt förstås och påverkas utifrån och in. 

Vår utgångspunkt var ju att organisationen är en socialt konstruerad verklig
het; organisationen är inte ett "ting" utan ett komplicerat nätverk av mänsk
liga relationer som inbegriper materiella ting. Viktig information om det so
ciala systemet finns förborgad i dessa relationer och organisationen kan en
ligt detta synsätt i första hand förstås och påverkas inifrån och ut. 

Här finns en risk att vi i det abstrakta resonemanget smyger in även det ba
nala: den sociala världen är socialt konstruerad - ja, visst! Även inom ramen 
för ett behaviouristiskt synsätt skulle man sannolikt kunna erkänna existen
sen av en "skapande" individ - hur skulle man annars ha någon mänsklig ak
tivitet att manipulera. Resonemanget riskerar att mynna ut i en profan deism 
- människan skapade världen för att sedan låta sig styras av den. 

Men vårt resonemang och vårt grundläggande synsätt på den här punkten har 
en djupare innebörd. Vi återminner oss grundproblematiken: hur kan man 
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teoretiskt beskriva förhållandet mellan individen och den sociala kontexten? 
Ett antagande om att organisationen konstitueras av relationer behöver i och 
för sig inte vara speciellt långtgående; man kan fortfarande förstå detta sam
spel som ett resultat av organisationens konstruktion. Men vi menar i stället 
att den mönsterpräglade interaktionen mellan aktörerna i själva verket utgör 
organisationens konstruktion. 

Denna mycket viktiga distinktion kan klargöras utifrån två påståenden: 

1. Skapelseakten är notorisk. Individens skapande aktivitet är inte bara för
knippad med förändringsprocesser utan i lika hög grad med det bestående. 
Strukturen existerar endast momentant i den ständigt pågående interaktionen 
mellan individerna; skapelseakten utgör den materiella grunden för organi
sationens existens. 

2. Skapelseakten är tvåsidig. Individens skapande aktivitet är inte bara in-
tentionella handlingar som riktas mot en social kontext. Den sociala kon
texten utgör samtidigt både förutsättning för och resultat av individens 
handlande. Handlingen är kontextgestaltande; den sociala kontexten som 
gjorde handlingen möjlig förändras i och med handlingen. Samtidigt blir in
dividen en produkt av de kontextuella förutsättningar som den själv har 
skapat. Man kan inte förstå - eller ens tänka sig - en intentioneil handling 
utan att implicera en social kontext och tvärtom. 

Vi kommer ihåg Giddens ansträngningar att övervinna det dualistiska tän
kandet.1 Han hävdade i stället strukturens dualitet: människan och den 
människoskapade världen kan inte studeras och förstås oberoende och var 
för sig utan som olika aspekter av samma fenomen. Giddens angav också, 
som en viktig utgångspunkt för sitt resonemang, att individen är konstitut
ionellt tvingad att skapa sådana relationer till omgivningen att hon uppnår 
förutsägbarhet och kontroll i tillvaron. 

Men vad innebär detta när det gäller studiet av en organisation? Det inten-
tionella handlandet syftar ytterst till att skapa sammanhang och mening i den 
sociala kontexten. Skapandets djupaste innebörd är alltså meningstilldelning; 
den sociala kontexten blir på detta sätt genomsyrad av mening och betydel
ser. Denna notoriska meningsgivning av ett system måste ske via relationer 
och denna aspekt av systemet kan inte heller iakttas och förstås annat än via 
de relationer som bygger upp detta system. Den notoriska skapelseakten är 
också tvåsidig: relationen utgör samtidigt både vävnad och betydelse. 

Organisationens djupaste innebörd är alltså förborgad i det betydelsemättade 
samspelet mellan systemets aktörer - men hur ska man "komma åt" dessa in
nebörder? Här återkommer vi till Asplunds tes om betydelseangivelsen som 
en särskild förklaringsform. Sociala fenomen är sprängfyllda med mening 

1 För en likartad ståndpunkt, men utifrån filosofins utgångspunkter, se Bhaskar 'The 
Possibility of Naturalism'. 
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och betydelser; kunskapssökande baserat på mängdanalyser förbiser notori
skt dessa betydelseaspekter. För att fånga de betydelser som florerar i verk
samheten har vi arbetat med ett långtgående tolkningsförfarande. 

Men nu går vi händelserna i förväg - vilken är den materiella grunden för 
dessa tolkningar? Både individen och den sociala kontexten utgör alltså ma
nifestationer av det kollektiva handlandet - praxis. Det är i dessa menings-
skapande relationer som vi söker kunskap om organisationen. Men upprätt
hållandet av relationer förutsätter en språklig kommunikation och vi tror att 
det är i kommunikationsflödet mellan aktörerna som dessa betydelser för
medlas. 

Från de meta-teoretiska utgångspunkterna har vi nu kommit en bit närmare 
"verkligheten"; den aspekt av organisationen som vi är intresserade av kan 
operationellt definieras som ett språkligt system. Vi ska strax argumentera 
närmare för hur viktig kunskap om organisationen kan fås genom att be
skriva kommunikationen. Men först: vad är det för slags kunskap vi tror oss 
uppnå genom ett sådant förfarande? 

Återigen: Strukturtänkandet. 

Vi har använt strukturbegreppet vid ett flertal tillfällen i vår tidigare fram
ställning. Begreppet är vanligt förekommande inom organisationsforskning
en - så vanligt att begreppet nästan förlorat sin innebörd; användningen har 
blivit självklar och oreflekterad. Samtidigt är det så att den innebörd man 
lägger in i strukturbegreppet i hög grad anger arten av kunskapsintresse. Det 
kan alltså finnas skäl att stanna upp en stund för att "vrida och vända" lite på 
strukturbegreppet. 

I förra kapitlet ställde vi oss kritiska till den traditionella användningen av 
strukturbegreppet; strukturen tillerkänns en existens utanför och oberoende 
av individerna. Synsättet leder till ett kunskapssökande som är kvantitativt 
och analytiskt. Strukturen - enligt vårt synsätt - betecknar de urskiljbara och 
varaktiga mönstren i ett menings- och betydelsebärande system av mänskliga 
relationer. Strukturen existerar i och genom - men inte utanför - kollektivet 
av individer. Kunskapssökandet baseras på betydelseangivelser och inte på 
mängdanalyser. 

Resonemanget kan te sig abstrakt. Vi ska därför närma oss problematiken 
från en annan utgångspunkt - genom att tala om ytstruktur och djupstruktur. 

Inom den strukturalistiska lingvistiken talar man om ytstruktur och djup
struktur för att begripliggöra språkanvändningen.2 Det talade och observer
bara språket ses som ett ytfenomen, vars verkliga rationalitet ligger i den 
underliggande grammatikaliska regeluppsättningen. Man talar om koder som 
den uppsättning principer som styr och reglerar det språkliga agerandet. 

2 Se t ex Russel Keat o John Urry (1982), Social theory as Science, s 123 - 132. 
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Poängen är dock att denna uppsättning tolknings- och handlingsprinciper be
höver vara varken uttalade eller ens medvetna. Man tänker sig alltså en yt
strukturen och en djupstrukturell aspekt av samma fenomen - det verkliga 
språkliga agerandet. Vi kan tala ett invant språk flytande och obehindrat, och 
vi följer därmed en viss regeluppsättning utan att egentligen känna till denna 
grammatik. Det talade vardagsspråket kan alltså behöva dekodifieras - tolkas 
och förstås utifrån den "dolda" regeluppsättningen. 

Det lingvistiska synsättet är onekligen intressant: det gäller att se det som 
inte syns! Men är resonemanget överförbart på de sociala sammanhang som 
vi intresserar oss för? 

En möjlig jämförelse skulle kunna illustreras på följande sätt: 

Formell (synlig) nivå; Organisation, hierarki, 
arbetsfördelning, lagar och regler etc. 

Informell (delvis dold) nivå; Tradition, kultur, 
normer 

Djupstrukturell (dold) nivå; Koder, under
liggande styrprinciper 

Det lingvistiska synsättet innebär att ett givet socialt fenomen - i likhet med 
språket - konstitueras av flera meningsfulla strukturer. Man kan alltså tala 
om ytstrukturella och djupstrukturella aspekter av samma fenomen, där 
underförstått det verkliga förklarings/förståelsevärdet ligger på den djup
strukturella nivån. 

Jämförelsen är naturligtvis mycket utmanande. Vilken är socialvårdsorgani
sationens dolda grammatik - osynliga normer, regler och koder som ständigt 
lever i systemet, som styr vårt handlande, men som vi egentligen inte känner 
till? Jämförelsen ger också underlag för en möjlig kritik av alla dessa omor
ganisationer som rumsterar om i ytstrukturen, men som för det mesta lämnar 
de djupstrukturella faktorerna orörda; resultatet blir skenmanövrer och sken-
förändringar. 

Resonemanget är bestickande, men öppnar samtidigt för reservationer. An
tagandet om en dold och egentlig struktur är i ett avseende mycket långt
gående; våra handlingar och skapelser är ogenomskinliga för oss själva. På 
samma sätt som i psykoanalysen postulerar man en djupdimension som in
nebär att de verkliga motiven och drivkrafterna till mänskligt handlande lig
ger utanför medvetandet. 

Men kan man säga att en socialarbetare inte vet vad hon gör, att hennes 
medvetna avsikter och påverkansmöjligheter är enbart illusoriska? Resone

Ytstruktur 
A 

V 
Djupstruktur 
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manget leder också till stora metodiska svårigheter; de drivkrafter som fram
ställs som oreflekterade och omedvetna riskerar att också bli oåtkomliga. 

I det lingvistiska resonemanget finns emellertid en aspekt som vi vill ta fasta 
på; man gör anspråk på att se det som inte är omedelbart synligt. Och här 
återknyter vi till Giddens tes om individens begränsade rationalitet: det ome
delbart givna och diskursiva innebär alltid ett begränsat perspektivseende. 
Den kunskap och det medvetande som vägleder individen är i hög grad icke-
diskursiv - inte omedelbart tillgänglig. 

Socialarbetarens föreställningar om sina handlingsmöjligheter behöver inte 
vara illusoriska, men kan i stället vara inskränkta och oreflekterade. Soci
alarbetaren förstår sig själv och sina egna handlingsmöjligheter i förhållande 
till den sociala kontext som är en produkt av den egna vardagspraktiken. Det 
är de ständigt återkommande vardagserfarenheterna som utgör den kun-
skapsmässiga grunden för socialarbetarens handlande. Men vardagen inne
bär ju i hög grad oföränderlighet och stereotypier; genom sin vanlighet, sin 
trivialitet och förblindande rutin får vardagserfarenheten en illusionsskap-
ande ytlighet som står i motsatsförhållande till dess möjliga kunskapskraft 
(Johansson, Liedman, 1981). 

I enlighet med våra teoretiska utgångspunkter - för att förstå en socialtjänst
organisation måste vi länka samman två nivåer; individnivån och sociala 
systemnivån. Genom att beskriva och tolka de språkliga utsagor som håller 
samman kollektivet av individer söker vi uppnå ett perspektivseende som 
blottlägger det som för socialarbetaren inte är omedelbart givet - men kanske 
inte så djupt liggande. 

Relationen som informationskälla. 

Vi studerar organisationen i termer av aktörernas handlingsmöjligheter. En 
handling är en materiell åtbörd, men handlingen är också ett tecken och en 
innebörd. Vi utgår ifrån att språkhandlingar mellan människor i en organisa
tion konstituerar ett symbolrum som klargör vilka handlingar som är möjliga 
och vilka handlingar som inte är möjliga (se kap 2). Den organisationens 
framträdelseform som vi valt att studera innbär alltså att organisationen ope
rationellt kan definieras som ett språkligt system. Och vidare: Det språkliga 
kommunikationsflödet mellan aktörerna i en verksamhet uppenbarar väsent
liga aspekter av organisationen och innehåller viktig information om organi
sationens möjligheter att fungera på ett framgångsrikt sätt. 

Det är hög tid att på allvar närma sig verkligheten: Hur gör man denna in
formation gripbar? 

Här kan man tänka sig olika möjligheter. Om alla relationer i en verksamhet 
ur informationssynpunkt är lika viktiga bör man kunna studera kommunika
tionen var som helst i systemet och få lika värdefull information. Man kan 
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jämföra med en vanlig blodprovstagning - ett blodprov kan tas var som helst 
i systemet och ger ändå likvärdig information. 

Vi tror emellertid att vissa relationer i det socialvårdande systemet är mer 
signifikanta än andra. Vi angav ju som en viktig teoretisk utgångspunkt att 
ett framgångsrikt klientarbete i sin tur ställer speciella krav på relationen 
mellan socialarbetaren och dennes arbetsledare. Det är i denna relation som 
den viktiga kunskaps- och erfarenhetsöverföringen förmedlas. Men denna 
relation - som ett inslag i den hierarkiska ordningen - innebär också en legi
timering av socialarbetarens handlingsmöjligheter. 

Struktureringen av relationen mellan socialarbetaren och dennes arbetsledare 
utgör en viktig materiell grund för organisationens möjligheter att fungera på 
ett framgångsrikt sätt. 

Relationen mellan socialarbetaren och dennes arbetsledare är signifikant -
den uppenbarar organisationen både med avseende på klientarbetet och med 
avseende på systemets hierarkisering. Vi antar att kommunikationsflödet just 
i denna "punkt" i systemet kan ge väsentlig information om organisationen. 



Del 2: INTERVJUUNDERSÖKNINGEN 
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KAPITEL 9. 

GENOMFÖRANDE. 

Som den uppmärksamme läsaren säkert ser så syftar föregående kapitel fra
måt mot del 3 i avhandlingen - nämligen vår studie av kommunikationen 
mellan arbetsledare och socialsekreterare ("kommunikationsstudien" ). Det 
kan därför synas ologiskt att vi nu går över till avsnitt 2 i avhandlingen - ka
pitel 9 t o m kapitel 12 - som utgörs av intervjuundersökningen. För att för
klara detta skall vi sammanfatta forskningsprocessen. 

Det känns trivialt att påpeka, men vår forskningsprocess har en historia. Det 
som nu tycks självklart har inte varit självklart under forskningsprocessen. 
Enkätundersökningen - hösten 1982 - till samtliga socialarbetare vid social
byråerna i Västerbotten var ett första försök att testa våra egna erfarenheter 
om det sociala arbetet. Intervjuundersökningen som genomfördes hösten 
1983, blev nästa steg i forskningsprocessen. 

Vår intervjuundersökning1 har ett dubbelt syfte. Dels vill vi testa våra 
teoretiska begrepp och ge dem en första konkretisering. Samtidigt vill vi 
göra en preliminär tolkning av vårt material. Vi får i första hand en bild av 
socialarbetarnas tolkning av verkligheten, dvs vilka möjligheter de ser att 
göra ett "bra" socialt arbete. Vi ska i det här kapitlet redogöra för 
intervjuundersökningens uppläggning. 

För att tydliggöra hur vi gjort då vi arbetat med intervjuerna presenteras två 
exempel i kapitel 10 respektive 11. 

I kapitel 12 ger vi en sammanfattande bild av samtliga 31 intervjuer. Det är 
här som våra teoretiska begrepp - handlingsutrymme och handlingspotential 
- för första gången möter empirin. 

Under perioden september - november 1983 besökte vi samtliga socialför
valtningar i Västerbottens län. Vi genomförde intervjuer med 13 socialchefer 
av totalt 15 - två uteblev p g a sjukdom. Vi intervjuade också 4 socialsekre
terare i Skellefteå respektive Umeå och 1 socialsekreterare i vardera av öv
riga kommuner. Tre socialsekreterare bortföll p g a sjukdom. Långa resav-
stånd gjorde att dessa intervjuer inte kunde genomföras. Totalt har vi alltså 
genomfört 31 intervjuer. 

Vi hade på ett tidigt stadium försäkrat oss om intervjupersonernas deltag
ande i vår undersökning. Intervjumanualen samt närmare information om 
projektet och dess syfte skickades ut till deltagarna ca 1 vecka före intervjut-
tillfället. Socialförvaltningarna i Umeå och Skellefteå, fick fritt välja ut en 

1 Mot en teori om organisationer för socialt arbete, rapport nr 19, 
Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. 
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socialsekreterare från vaije distrikt att delta i undersökningen . Vi hade dock 
angett som urvalskriterium att intervjupersonen skulle har varit yrkesverk
sam i några år. Samma urvalsförfarande gällde även i de mindre kommun
erna. 

I våra samtal utgick vi från en intervjumanual strukturerad i tio olika fråge
områden. Vaije intervju tog 1,5-2 timmar i anspråk och togs upp på band. De 
bandade intervjuerna skrevs sedan ut i sin helhet - ett material totalt omfatt
ande ca 600 sidor. Vid intervjuerna deltog båda projektledarna och ställde 
växelvis följdfrågor i anslutning till de olika frågeområdena. Vi börjar med 
att presentera intervjumanualen. 

Intervjumanualen. 

Intervjun genomfördes utifrån ett antal frågeområden - var och en som inter
vjuades hade rika möjligheter att ge sin personliga syn på frågeställningarna. 
Varje intervjuad garanterades absolut anonymitet. Vi lovade att presentera 
materialet så att ingen svarande skulle kunna identifieras. Vi var däremot 
angelägna om att få med nyanser i de olika svaren och bandade därför inter
vjuerna. Vi utgick från tio olika frågeställningar eller frågeområden. 

Den första frågeställningen innebär att vi ber om en kommentar från Din 
sida till ett par "resultat" från en enkät som genomfördes ett år tidigare. Det 
är frågorna 1, 2, 4, och 7 i rapporten "Mot en teori om organisationer för so
cialt arbete", sid 25 och följande. När Du ser de här resultaten - vilka tolk
ningar har du av dem ? 

Som andra frågeställning ber vi Dig berätta om en konkret händelse i arbetet 
som Du upplevt som mycket tillfredsställande. Berätta gärna utförligt - hur 
det hela började, vilket förloppet var och hur det hela slutade. På motsvar
ande sätt ber vi Dig ange en händelse i Ditt arbete som Du upplevt som 
mycket otillfredsställande. Observera att händelserna ifråga kan vara hämt
ade från vitt skilda tillfällen eller situationer och de behöver inte innebära att 
episoden ifråga inrymmer s k klientkontakt. 

Som tredie punkt är vi intresserade av hur Din arbetsdag ser ut. Och vi är 
detaljintresserade! Berätta alltså hur Din närmaste föregående arbetsdag ge
staltade sig. Vad gjorde Du? Vilka människor träffade Du? (Glöm inte de in
formella situationerna, t ex kaffepausen!) 

I den fiärde punkten är vi intresserade av socialarbetarens "världsbilder". Vi 
vill här att Du anger Din personliga uppfattning kring t ex följande fråges
tällningar: Vad är socialarbetare för människor? Vad är klienter för männis
kor? Vad är vårt samhälle för slags samhälle? 

Den femte frågeställningen lyder så här: Vad är relevant - icke relevant, res
pektive möjligt - icke möjligt i det sociala arbetet? 
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Vi skall förklara närmare vad vi menar. Socialtjänstens ansvarsområde är 
vittomfattande och kommunens yttersta ansvar ställer stora krav på insatser. 
Det är ur det perspektivet rimligt att fråga sig vilka uppgifter socialsekreter
arna bör ta på sig och vilket ansvar som bör ligga på t ex individen själv, på 
föräldrar och släktingar och det informella sociala nätverket i övrigt. Det 
handlar alltså om gränsdragningen mellan offentliga och icke offentliga 
åtaganden. Vilka av de uppgifter som åläggs oss är i den meningen relevanta 
respektive icke relevanta? 

Det kan också finnas skäl att fråga sig vad som är möjligt och icke möjligt i 
vårt arbete. Många av de sociala problemyttringar som gör att människor 
kommer i kontakt med socialtjänsten har en djupgående psykisk och käns
lomässig orsaksbild - ofta grundlagd under lång tid. Vilka möjligheter har 
socialsekreterarna att utifrån sin arbetssituation kunna åstadkomma förvänt
ade insatser och förändringar? Socialsekreteraren blir också personligen in
blandad och engagerad i många individers och familjers svåra och smärts
amma livssituation - ibland under flera år. Var går gränsen för hur mycket av 
andra människors lidande och ångest, som socialsekreteraren orkar ta aktiv 
del i ? Alltså: Utifrån detta korta resonemang - var går gränsen för vad som 
är möjligt och vad som inte är möjligt i det sociala arbetet? 

Frågeställningen - "Vad är relevant - icke relevant respektive möjligt - icke 
möjligt i det sociala arbetet" - kan åskådliggöras med nedanstående fyrfälts
tabell: 

Relevant 

Icke 
relevant 

Vi vill gärna att Du uttnyttjar rutorna i fyrfältstabellen som ett underlag för 
exemplifiering av arbetsuppgifter. 

För det sjätte vill vi anknyta diskussionen till de förhållanden som råder i 
just din kommun. Vilka uppgifter anser Du vara de viktigaste i den här 
kommunen när det gäller det sociala arbetet? I vilken omfattning lyckas ni 
klara dessa uppgifter? Vilka arbetsområden/arbetsuppgifter är mest efter
satta? 

Möjligt Icke möjligt 

Möjligt och 
relevant 

Relevant men 
icke möjligt 

Möjligt men 
icke relevant 

Icke relevant och 
icke möjligt 
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Som siunde punkt vill vi att Du ger en kortfattad beskrivning av vad Du an
ser är det viktigaste som hänt de senaste fem åren, med avseende på klien
ternas situation, i Din kommun. 

För det åttonde är vi intresserade av att få veta vem eller vilka som är 
Din/Dina arbetsledare. Vi ber Dig också erinra Dig när ni träffades sist och 
vad ni gjorde då. Beskriv gärna detaljerat och konkret. 

En liten besynnerlig fråga förresten: Hur vet Du vad Du ska göra en given 
arbetsdag? Vem har bestämt Dina arbetsuppgifter? 

Som nionde uppgift ber vi Dig att med en enkel skiss på ett papper beskriva 
Din egen arbetsplats i det sociala systemet på Din förvaltning. Låt oss be
trakta detta system! Vilka konflikter finns i systemet? Är det något Du skulle 
vilja ändra på? 

En följdfråga till Dig som är socialchef på förvaltningen. Vi ber Dig att ge 
Din bild av vad som försiggår på "socialarbetarnivå" i systemet. Beskriv 
gärna konkret - Vad gör t ex en socialsekreterare under en dag? 

På samma sätt ber vi Dig som är socialarbetare på "basplanet" att ge Din bild 
av vad som försiggår i övriga delar av systemet (förvaltningen). 

Som tionde och sista frågeställning vill vi beröra frågan om socialförvalt
ningens förhållande till omvärlden. På vilket sätt erhåller Du kunskap om det 
som händer utanför det administrativa systemet (socialförvaltningen) - kun
skap som är relevant för det sociala arbetet - och på vilket sätt omsätts denna 
kunskap i Ditt arbete? 

En kort kommentar till intervjumanualen. Vi har haft medvetet vida fråges
tällningar för att inte redan i frågorna lägga in våra egna tolkningar. Vi har 
naturligtvis också gjort följdfrågor i anslutning till varje frågeområde. Vi 
hänvisar här till vårt inledande kapitel där vi redogjorde för det empiriska 
dilemmat - nämligen risken att man får de svar som man byggt in i fråge
formuläret. Vi har velat undvika detta problem genom våra vida frågeområ
den. 

Några korta data om intervjupersonerna: 

Kommun Titel Kön År i yrket 

1 Socialchef kvinna 17 
2 Socialchef kvinna 25 
2 Socialsekr. man 10 
3 Socialchef kvinna 30 
3 Socialsekr. man 12 
4 Socialchef man 27 
4 Socialsekr. kvinna 6 
5 Socialchef man 12 
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5 Socialsekr. man 9 
5 Socialsekr. kvinna 14 
5 Socialsekr. man 6 
5 Socialsekr. kvinna 6 
6 Socialchef man 13 
6 Socialsekr. kvinna 4 
7 Socialchef kvinna 9 
8 Socialchef man 30 
8 Socialsekr. kvinna 20 
9 Socialchef man 32 
9 Socialsekr. kvinna 6 
9 Socialsekr. kvinna 5 
9 Socialsekr. man 6 
9 Socialsekr. man 12 

10 Socialchef man 15 
10 Socialsekr. kvinna 3 
11 Socialchef man 16 
11 Socialsker man 7 
12 Socialsekr. man 15 
13 Socialchef man 2 
13 Socialsekr. kvinna 4 
14 Socialchef man 17 
14 Socialsekr. kvinna 15 

14 intervjupersoner är kvinnor -17 är män. Man kan också se att flertalet har 
mångårig erfarenhet i yrket. 

Tillvägagångssätt. 

Vid den preliminära analysen har vi arbetat med varje intervju i fem steg. 
Här följer en redovisning av de fem "stegen". 

Steg 1 : Signifikanta utsagor. 

Varje intervju har skrivits ut ordagrant. Sedan har vi tagit bort de språkliga 
"transportsträckorna" och tillsammans bedömt och plockat ut de utsagor som 
vi ansett gett den mest relevanta informationen om det sociala arbetet. Vaije 
intervju, som i sin helhet omfattat 15-20 sidor, har på så sätt komprimerats 
till 4 - 6 sidor "signifikanta" utsagor. 

Steg 2: Sensmoralen i de kritiska händelserna. 

I den andra frågeställnignen i frågemanualen bad vi intervjupersonen berätta 
om en konkret händelse i sitt arbete som han/hon upplevt som mycket till
fredsställande respektive mycket otillfredsställande. Ip skulle ange hur det 
hela började, vilket förloppet var och hur det slutade. Vi har här gjort en tol
kning av varför man upplevde händelserna just så positivt respektive nega-
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tivt som man gjorde. Metodiken i steg 2 känns igen som en tillämpning av 
den s k critical incident - metoden. 

Steg 3: Redovisning av en arbetsdag. 

Här har vi beskrivit socialarbetarens redogörelse för sin arbetsdag och gjort 
en tolkning av händelseförloppet utifrån de olika episodernas innehåll. Vi 
har beskrivit följande arbetsmoment: 

- professionella, jobbrelaterade episoder 
- administrativt ensamarbete 
- personlig klientkontakt 
- telefonkontakt 

(in) = anger att Ip har blivit kontaktad av annan person 
(ut) = anger att Ip är initiativtagare till kontakten 

Steg 4: Viktigaste ternata. 

Detta steg utgör ett första led i vår strävan att göra en totalbedömning av 
varje enskild intervju, genom att vi bekriver de viktigaste ternata som åter
kommer i intervjun i fråga. Vi har för varje intervju identifierat 4-6 ternata. 

Steg 5: Tematisk modell. 

Steg 5 innebär att vi som underlag för den slutliga analysen och tolkningen 
sammanfattat de olika ternata för varje intervju till en helhetsbild - en tema
tisk modell. 

Vi går nu över till kapitel 10 och 11 där vi presenterar två exempel ur inter
vjumaterialet som bearbetats utifrån samtliga fem steg som beskrivits ovan. 
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KAPITEL 10. 

EXEMPEL 1 - SOCIALCHEFEN. 

Vi har nu redogjort för värt tillvägagångssätt. Innan vi ger en sammanfatt
ande tolkning av samtliga intervjuer presenteras i detta och nästkommande 
kapitel ett exempel ur intervjumaterialet. 

Exemplen har utvalts så att de i första hand ska vara tydliga i sig. Det första 
exemplet gäller en socialchef. Här ser vi en chef som är ovanligt klientin-
riktad jämfört med övriga chefer i materialet. 

Här följer nu intervjubearbetningen steg för steg. 

Steg 1: Signifikanta utsagor. 

man blir lite ledsen, va, att det fortfarande är så här (som enkäten visar) 

det är en viss vila i administrationen skulle jag vilja påstå, för 
socialarbetaren, som de behöver 

socialarbetaren orkar inte ha klienter vid sin sida 8 timmar om dagen .. 
orkar inte vara på fältet 8 timmar om dagen 

de har sin vila i administrationen, en nödvändig vila., genom administra
tionen kan de också få impulser att tänka lite grann på vad de gör 

det tar tid för socialarbetare att ta på sig den här nya rollen att jobba 
mera aktivt med klienterna, att låta dem vara med i jobbet, som den nya 
socialtjänstlagen säger... det är segt att komma ur det gamla sättet 

jag menar att det sociala arbetet, kontakten med människor, kräver 
mycket eftertanke, mycket tankearbete, och när ska du klara av att 
göra detta som behövs för det lite mera metodiska och långsiktiga jobbet 

jag har ändå märkt att vi alla har väldigt svårt att vara uthålliga i jobbet 
på det sättet att vi har en metod som vi håller fast vid och att 
vi långsiktigt försöker jobba med en djup kontakt med klienterna hela 
tiden och hålla ut till slutet, till dess vi kan avsluta ett ärende 

vi har svårt för att hålla ut och vi har svårt för att ha en metod som är 
långsiktig och vi har lite tröghet inför uppföljning och det gör också 
att jobbet blir något ointressant 

kan du inte se slutet på någonting kan du inte checka av om det stämde 
eller inte stämde 
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kan du inte avsluta någonting och kan du inte avläsa något resultat så är 
du hela tiden otillfredsställd, och det är det som är felet med det sociala 
arbetet i dag 

vi orkar inte hålla ut för att vi saknar metoder och vi kanske också 
saknar stöd i detta uthållighetsarbete som faktiskt ställer stora krav 

därför blir det ointressant, därför tycker vi att vi gör okvalificerat jobb, 
därför tycker vi att vi ägnar oss åt sådant som vi inte borde ägna oss åt i 
stället för att ägna oss åt klienterna 

vi saknar metoder och vi saknar lite av inställning och förmåga och 
engagemang till den här mera djupa kontakten med klienten... för 
vi måste ta dem, det hjälper inte i dag med ytliga kontakter med klienter, 
för då kommer vi ingen vart 

vi sysslar med det på ett alltför ytligt sätt, ett alltför konstruerat sätt, där 
vi låter systemet styra snarare än jag själv 

har inte vår roll som socialarbetare varit att dölja och stryka över, det 
ska se snyggt ut osv, i stället för att lyfta fram de här 
svaga människornas situation, föra fram deras situation till 
beslutsfattare... när gör vi egentligen det? 

en socialarbetare måste vara en som har ett enda för ögonen och det är 
att ställa upp på klienten... det ska inte vara någon diskussion om det, vi 
ska inte förstå allt möjligt, det är klienterna vi ska förstå och det är 
klienterna vi ska företräda 

vi måste våga lite grann... vi är alldeles för rädda för en del saker, för vi 
har så många lojaliteter vi ska sköta om ... nästan längst ner kommer 
klienten, lojaliteten mot klienten 

det är ju faktiskt så att våra klienter är de svaga människorna, vi tror att 
de är väldigt svaga, men egentligen har det sociala arbetet hittills gått ut 
på att de skulle förbli svaga... vi har hängt med i det här 
förtryckarsamhället 

vi underskattar människor, vi har en förmåga att underskatta alla 
människor... egentligen är det ju så att vi borde uppskatta dem som 
människor och det är ju också så att de har mycket mera förmåga och 
kraft än vi tror om dem 

det borde vara det jobbet som vi ska inrikta oss på, att plocka fram det 
här som de verkligen förmår, styrkan hos klienterna, använda den 

socialtjänslagen är rätt underbar... vi ska bygga upp deras egen kraft och 
initiativ och frigöra resurser, det är det vi ska göra 
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vi ska jobba med motstånd av olika slag, motstånd mot att släppa fram 
människor, det är det det handlar om ... det finns en massa mostånd, om 
vi försökte jobba med de motstånden och släppa upp människor, då 
skulle de också få de här identiteterna som de saknar 

vi jobbar med regler och regelsystem... i stället för att låta människors 
egen kraft styra och människors egna behov och önskemål styra... 
och det tycker jag att vi är jättedåliga på att ta reda på, vad är 
människors behov 

vi passiviserar folk genom den s k vården, för vad är vård annat än... 

den (socialtjänstlagen) kräver ju faktiskt att vi förändrar oss ganska 
mycket, just att vi ska räkna med folk på ett helt annat sätt 

nog tycker jag att politiker, åtminstone i vår kommun, känner sig öppna 
för det, vill släppa fram det 

framför allt tror jag att det måste finnas större marginaler och större 
frihet för socialarbetaren att utveckla sig, att inte vara så väl
digt uppbundna, att inte vara så väldigt styrda 

(stöd i arbetet?) jag tror att det finns om socialarbetaren dels frågar efter 
det, dels erkänner att de måste ha det och släpper på prestige... dels 
naturligtvis att arbetsledningen är öppen och vill något själv 

man blir populär (som arbetsledare) om man klarar administrationen 
bra, och man kan klara det härmed tekniker och budget och allt det 
här... och fina blanketter och system, då blir man uppskattad 

jag vill ha goda relationer med mina arbetskamrater, för jag behöver det 
personligen, jag blir väldigt störd och otrygg om jag har dåliga rela
tioner... det är en nödvändighet förmig för att orka med jobbet med 
människor utanför organisationen 

sen när man har en bra organisation, man tycker att rutinerna fungerar 
bra, då behöver man inte se över dem varenda dag... de kan ju fungera 
för lång tid om man har bra relationer... då kan man ta tag i det här 
sociala arbetets innehåll, det vi egentligen är till för, för klienterna 

det krävs att vi har en bra förvaltning, bra administration, goda 
relationer, innan vi kan ta tag i de här frågorna... man måste ha en grund 
att stå på, man måste känna sig trygg och man måste också ha en viss 
frihet gentemot politikerna 

om inte det övriga fungerar, hur ska man då kunna vara uthållig i sitt 
behandlingsarbete? 



86 

många människor tycker att det är enklare att hålla på med det här som 
är rutiner och blanketter och all byråkrati... man tror också att man 
blir mer uppskattad - och man blir ju det... men det är ju inget som är så 
skönt som att få ett erkännande från en klient 

vi försöker verkligen att rensa aktivt i det här gruppandet, i synnerhet nu 
när vi ska ha klienterna med oss 

ja, vi saknar ofta ett aktivt förhållningssätt... vi har ju sett att det är så... 
vi har konstaterat den verkligheten, och ser man verkligheten, så 
ser man ju också möjligheten på något sätt i det... 

det är när människor inte vill förändra, det tycker jag är otillfreds
ställande 

(ang. ett konkret förändringsförsök) ingen vill förändra... nej, de är så 
rädda och de tror att man är ute efter någonting som ... att vi har motiv 
som är dolda och negativa och misstänksamheten och allt detta 

man utgår från att arbetsledningen är negativ till dem som personal och 
att förändra är negativt 

(varför blir man socialarbetare?) det måste väl ändå finnas ett 
människointresse i grunden, att man är mera intresserad av människor 
än av ting... har man inte ett levande intresse för människor och 
relationer och samspel och samverkan, så ska man kanske inte vara 
socialarbetare 

nödvändigt att socialarbetaren har en positiv människosyn i den 
meningen att man tror på människor och vad människor förmår 

jag tror att människointresset måste styra., det måste vara människor 
som faktiskt ställer sig på de svagas sida, utan diskussion, utan ref
lektion ställer upp på klientens sida 

de som inte har den (inställningen) de har nog blivit administratörer 
eller gått över till annan verksamhet 

jag är väldigt imponerad av mina medarbetare här, hur de jobbar, jag 
tycker att de jobbar jättebra 

visst gör vi tabbar och vi orkar inte och allt det här vi har pratat om., i 
grunden har vi goda ambitioner och god förmåga och god utbildnings
standard 

vi är ju väldigt otydliga utåt 

att vi tål allt detta (all negativ kritik från omvärlden), att vi inte blir så 
förbannade att vi rusar ut, att vi inte reagerar, är vi konstiga 
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vi socialarbetare, det kan man fråga sig., är vi självplågare eller martyrer 
lite..? 

jag skäms inte (över att vara socialarbetare)., jag tror faktiskt att vi 
behövs och att vi gör ett bra jobb 

oftast har man tagit fel när man försökt bedöma klienten, oftast har man 
underskattat klienten 

vårt sätt att jobba har ju inte bidragit i någon större mån till att få dem 
att plocka fram de sidor de har som får dem att klara sig själva., vi har 
kanske vårdat dem 

det de (klienterna) ger uttryck för, de känslor de har, som de visar, de är 
faktiskt äkta och det är liksom verkligheten 

vi måste förstå det bakomliggande., jag tycker att man borde inrikta sig 
på att mera förstå det som de ger uttryck för just då..att de är just det 
som är det sanna och äkta just då 

(samhället?) jag tycker att det är ett konsumtionssamhälle., prylar, 
materiellt och kommersialiserat och i det avseendet ett väldigt trist 
samhälle 

vi har tappat det här med gemenskap., det är det enda sättet att få vår 
identitet., gemenskapen 

i ett sådant privatiserat samhälle får våra klienter det ännu svårare 

(vad innebär det då att vara socialarbetare?) ja, det är nästan en hopplös 
situation, därför att vi kan ju aldrig någonsin överta t ex de 
funktioner som ligger i att vara god kamrat eller vän eller det här med 
trygghet i familj och kärlek och det här 

en människa som du aldrig ställer krav på betyder ju heller ingenting för 
dig., oftast har vi inte ställt så särskilt mycket krav på våra 
klienter heller 

vi måste ställa krav på våra klienter för att de ska känna att de är värda 
någonting 

frigör vi människors resurser..? det är tveksamt om vi gör det, men det 
är verkligen relevant 

när för vi ut, när företräder vi våra klienter på så sätt att vi snackar om 
det här med jämlikhet och demokrati för dem..? 

alla frågor är egentligen sociala frågor, eller borde vara det 
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jag tror att det handlar väldigt mycket om att tydliggöra, att göra klart 
för sig vad vi har för uppgifter och krav på oss, vad kommunen har 
för krav egentligen 

vad sysslar kommunpolitikerna egentligen med numera..? sysslar de 
egentligen med mänskliga behov? 

nog måste det vara vårt ansvar att föra upp klienternas behov och lyfta 
fram deras situation för att åstadkomma förändring 

alla nivåerna i organisationen gör att kraven tunnas ut och till sist blir 
det ingenting 

varför ska vi ägna energi åt att slåss med landstinget om att de ska 
betala hemsjukvårdstimmar., det är samma skattemedel, det är samma 
människor 

men det här yttersta ansvaret, det är ju inte färdigutrett ännu på långt när 
vad det innebär egentligen 

(missbruk?) det har nästan alltid varit så att det har varit ett lågprioriterat 
område 

jag tro ändå mer på djupkontakt med människor än på distans 

i det här mera komplicerade långsiktiga ärendena tror jag att det är 
nödvändigt med ett ganska djupt engagemang, men att det är oerhört 
jobbigt och det är säkert väldigt smärtsamt för många., det kräver ju 
också att man inte är ensam i en sådan situation, man måste ha stöd 
från arbetskamrater och från arbetsledning 

jag tror också att socialarbetare i sin grupp, eller i det sammanhang som 
de ingår i på jobbet, måste ha trygghet naturligtvis och de måste 
ha stabilitet i sitt jobb och de måste ha djupkontakter gentemot sina 
arbetskamrater för att kunna få stöd och kunna ta emot handledning 

handledning., det innebär inte bara att säga "gör si eller så", det handlar 
om att stärka människor i deras uppfattning om hur de bör göra 

(handledning) jag tror att vi måste ha kunskaper om det och att vi har 
alldeles för lite kunskaperom det och att arbetsledningen har varit 
alldeles för lite i ropet 

arbetsledare tror att de är så förträffliga., tror att vi kan en massa som vi 
inte kan och vi tror ju också att vi har rätt att avfärda krav och önskemål 
hos vår personal 

nog tycker jag att vi för de här diskussionerna nu och då., tror du att du 
orkar ha en väldigt lång kontakt med den här personen, och väldigt 
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djup kontakt, och orkar du ta konflikter och orkar du ta emot känslorna 
de kommer med..? 

för de (klienterna) kommer ju med dem i sådana här problemsituationer, 
det vet man ju 

sen tycker jag att det är nödvändigt att se hur arbetsledningen totalt är 
sammansatt., vi kompletterar varandra och på det sättet får 
våra socialarbetare båda stöden de behöver 

alla förvaltningar, alla organisationer, måste ju analysera sin möjlighet 
att producera bra saker 

med rätt verklighetsuppfattning., tror jag att det mesta är möjligt 

(vad är viktigast?) det är svårt att säga att någonting är viktigast., det är 
människorna som ska tycka vad som är viktigast 

vi ska verkligen försöka tränga in i vad som är människors behov., vi 
ska inte själva prioritera det, det ska människorna göra 

vi ska ha så bra relationer och bra kontakter och bra kunskaper om 
människors förhållanden att det är det som styr., att det är behoven som 
styr vår prioritering., det är det viktigaste i det sociala arbetet, att lära 
känna behoven 

det krävs aktivitet och engagemang., när man är ärlig och engagerad då 
får man också ett förtroendefullt förhållande och då släpper människ
orna på sin rädsla 

(eftersatta områden?) man måste nog erkänna att det här med miss
bruksvården, det blir lågprioriterat.. man upplever det så svårt 
att greppa om det och så tidskrävande 

vi har några missbrukare som vi verkligen jobbar med, och där vi trots 
väldigt mycket engagemang har nått väldigt liten bit på vägen, men vi 
har i alla fall lyckats hålla ställningarna på något sätt 

det viktigaste som hänt (de senaste fem åren) när det gäller klienternas 
levnadsvillkor, det är i alla fall att vi har haft en stor uppryckning 
när det gäller bostadsstandarden i kommunen 

jag tycker att socialtjänsten, socialvården, har blivit hörd av politikerna, 
det tycker jag 

(saknar du en arbetsledare?) ja, det gör jag ibland... jag tycker att jag 
ibland ställs inför frågor där jag själv ska ta ställning, där jag inte kan få 
stöd underifrån... jag behöver ju stöd från mina medarbetare för att 
kunna ta ställning 
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vem har jag som jag kan avlasta mig på, vem kan jag vända mig till...? 

vi har en ordförande som är mycket politiskt medveten, och när hon 
ställer krav utifrån sin politiska funktion, då känner jag att jag 
måste ställa upp... det känner jag väldigt starkt 

(hur vet du vad du ska jobba med en given arbetsdag?) det bestämmer 
jag själv, det vet jag att jag bestämmer... det känner jag att 
jag bestämmer 

en sak som jag har sagt är att jag inte ska styra och som jag alltid måste 
vara öppen för och det är när mina arbetskamrater måste nå mig, om det 
så är varenda dag... jag är alltid tillgänglig för dem och de stör mig 
aldrig... det är min huvudsakliga funktion att inte känna mig störd av 
mina medarbetare 

jag ser alltid till att jag är här på jobbet så mycket som möjligt... det 
prioriterar jag... jag säger alltid nej till andra engagemang om jag känner 
att mina medarbetare behöver mig först... jag är ju mest intresserad av 
mitt jobb här 

jag är ju till för de här medarbetarna, att stötta dem, att ställa krav på 
dem, att samla upp ärenden... se till att saker och ting blir genomförda 

det jag skulle vilja ändra på, det är att jag skulle vilja lära mig lite mer 
om metoder i socialt arbete och kunna föra ut det bättre... lite mer om 
behandlingsfrågor, om relationsfrågor, det skulle jag vilja lära mig mer 
om 

det är inte det här med administration och byråkrati utan det är det här 
med behandlingsfrågor... jag skulle önska mig ökade kunskaper i 
behandlingsfrågor... det kan jag inte få här, ingen kan bibringa mig den 
kunskapen här 

jag trivs väldigt bra med mina arbetskamrater och min förvaltning 

i kanske kunde ägna mer tid åt det här med förhållningssätt och 
metoder, människosyn 

vi har väldigt stor frihet i förvaltningen, och just det här med att få lägga 
upp sitt arbete och hantera det, både tidsmässigt och innehållsmässigt 

(problem att ha en biträdande chef?) ja, det kommer upp ibland att de 
inte riktigt vet vem de ska vända sig till... det blir en 
sammanblandning av uppgifter 

(ska socialchefen syssla med direkt klientarbete?) ja, jag tycker att det är 
helt nödvändigt att det är så... jag tror inte att jag skulle stå ut med mitt 
jobb om jag inte hade vissa klienter 
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jag tycker att det måste vara möjligt för alla socialchefer att ha klienter... 
hur man ska välja ut vad man ska syssla med, det bestämmer social
cheferna själva 

framför allt tror jag att det är viktigt för befolkningen, så att de inte tror 
att socialchefen är någon som inte vet någonting om verkligheten 

jag tycker, att i och för sig, det kvalificerade jobbet det är be
handlingsjobbet ju 

befordrade tjänster i behandlingsarbetet, det borde införas 

styra... det ska man akta sig för... det ska man inte göra i sådana här 
klientfrågor tycker jag, utan det är de som har sysslat med det som 
ska bestämma vad som ska sägas 

(det sociala arbetets utveckling?) jag tycker att det har hänt mycket... jag 
tycker framför allt att olika personalgrupper jobbar på helt olika sätt nu, 
jämfört med vad de gjorde för tio år sedan... de har en helt annan syn på 
jobbet än vad de hade för tio år sedan 

på ett sätt är socialsekreterarna steget efter andra personalgruppers 
utveckling och det kan man ju fråga sig om det beror på att de har fel
aktiga förväntningar på sig 

jag tror att det hänger väldigt mycket på hur vi tillsammans kan göra... 
vi ska inte vara så förtvivlat ensamma i vårt jobb... är man tillsammans, 
då går man framåt... vi på den här lilla förvaltningen jobbar mycket 
mera i samverkan än vad vi gjorde förut... vi vågar erkänna 
våra svagheter och brister nu och därmed också ta till oss annat och 
utveckla oss på det sättet 

(känslighet för omvärldsförändringar?) ganska okänsliga, tror jag... som 
organisation är den ju stel och oföränderlig, tror jag 

det här med ökningen av socialbidragen kom som en chock för alla 

(defensiva socialarbetare... hela systemet som sådant?) det är klart att 
allt som sluter sig och inordnar sig, det blir ju oemottagligt... 

jämför med ålderdomshemmen... försökt öppna upp de här institut
ionerna... var oerhört svårt och väckte väldigt många yttringar... de blev 
osäkra och de blev rädda, personalen och pensionärerna blev förskräckta 
och det var väldigt jobbigt... väldigt mycket känslor kom upp och 
väldigt mycket otrygghet och ångest som man blottade 

jag tror att det är möjligt att göra väldigt mycket egentligen... jag tror att 
det handlar om lite mod och kurage och det handlar lite om att vara ärlig 
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man kan ju inte ändra mot något okänt, mot något diffust... man måste 
ha ganska klara mål... man måste föra någon slags måldiskussion som 
måste vara långvarig och intensiv och som vi verkligen känner för... 

inte bara så att vi tror att det ska vara så, utan att vi verkligen känner att 
det här är äkta och det här är verklighet och så här ska det vara... 

när man ska göra organisationsförändringar eller delförändringar... har 
man inte målet klart och är man inte eniga om målet, då är det ingen idé 
att sätta igång 

jo, man måste ifrågasätta, det är klart... vad gör vi egentligen...? det 
viktiga är ju att det finns någon strävan bort ifrån det här gamla invanda 

Steg 2: Sensmoralen i de kritiska händelserna. 

Mycket tillfredsställande: 

Intervjupersonen beskriver hur hon - under protest - blev invald som medlem 
i ett kulturprojekt, initierat av ett studieförbund. Projektets syfte var att gå ut 
till befolkningen i ett glesbygdsområde och skapa kulturella aktiviteter som 
motvikt till de kommersiella intressena, att göra människorna intresserade av 
att påverka samhället och ytterst sin egen livssituation. Projektet fick ett lyc
kat utfall och resulterade i en självgenererande process, där projektinsatserna 
inte längre var nödvändiga. 

Intervjupersonen - som är socialchef - var initiait mycket tveksam till sin 
medverkan. Vad hade hon för funktion att fylla? För henne utmynnade det 
hela i en mycket positiv erfarenhet. Hon uttrycker själv den omedelbara sen
smoralen: "jag fick svar på mina fråga: vad kan människor själva, människor 
som bor isolerade och som har tappat kontakten med det mesta, vad har de 
egentligen för initiativ, för vilja, för förmåga?" Ip:s oreserverade slutsats 
blev, att vi ofta underskattar människors egen förmåga att påverka sin situa
tion. 

Vi tror att hennes projekterfarenhet har en djup relevans för det sociala ar
betet som sådant; att våga att aktivt gå ut och möta människorna i deras egen 
miljö, och utifrån sina egna villkor, och att arbeta utifrån en tilltro till deras 
egen förmåga att påverka sin situation. Att detta blev en sådan "aha-upplev-
else" för henne - med femton års erfarenhet av socialt arbete - är ett obser-
vandum i sig. En möjlig tolkning är att det är ovanligt att socialarbetarna er
far en tillfredsställande upplevelse av den beskrivna arten i det "tradi
tionella" sociala arbetet. 

Mycket otillfredsställande: 

Hon beskriver hur hon försökt initiera förändringsförsök inom barnomsor
gen. Hennes syfte var att i samarbete med förskollärarna själv förändra och 
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utveckla innehållet i deras arbete. Förändringsinviten resulterade i ett klart 
motstånd från förskollärarnas sida; de ville inte medverka i någon förändr
ing. 

Hon har ideér och engagemang i en del av förvaltningens verksamhet, som 
hon vill omsätta i praktiskt handling, och naturligtvis känns det otillfreds
ställande när den aktuella personalgruppen inte delar hennes övertygelse. Vi 
tror dock att otillfredsställelsen har djupare dimensioner än så. Motståndet är 
inte uttalat och explicit motiverat. Hon känner i stället att den aktuella per
sonalgruppen ger uttryck för misstänksamhet och rädsla för dolda motiv. 
Djupare sett är det nog bristen på ömsesidigt förtroende och tillit som föder 
upplevelsen av otillfredsställelse. Detta "problem" är diffust och ofta be
tingat av omedvetna psykiska behov - därför svårt och ångestfyllt att hantera. 

Steg 3: Redovisning av en arbetsdag. 

1) Samtal med kollega angående pågående organisationsförändringar vid 
ett servicehus med helinackordering (ålderdomshem). 

2) Läste igenom statistik över socialbidragens konstruktion och nivåer i 
landet och jämförde med uppgifterna för vårt län och vår kommun. 

3) Förberedde kontakter med kommunförbundets länsavdelning angående 
socialbidragens konstruktion m.m. 

4) Besök av klient som sökte och erhöll socialbidrag. 

5) Besök av klient som sökte och erhöll socialbidrag. 

6) Samtal med kommunalrådet angående eventuell förlängning av avtal 
med landstinget för familjerådgivningsverksamheten. 

7) Tog telefonkontakt med landstingets kansli angående avtalet om 
familjerådgivningsverksamheten. 

8) Tog telefonkontakt med sjukvårdsdistriktet i samma ärende. 

9) Telefonsamtal från en person som ringde och ville sälja stämplar. 

10) Telefonsamtal från en pensionär som ville få tid i eftermiddag för att 
prata om sitt handikapp. 

11) Telefonsamtal från en person som ville ha social förtur för att få en 
bostad omgående. Kunde fatta beslut om detta genast. 

12) Telefonsamtal med föreståndaren för servicehuset med helinack
ordering angående en utbildning om personalfrågor som skall anordnas 
där. 
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13) Samtal med chefskollega på kommunens ekonomiavdelning angående 
en anställd som stansar socialbidragsärenden och som släppt på 
sekretessen. Ett komplicerat ärende då personen i fråga visade sig ha 
ganska stora alkoholproblem. 

14) Samtal med den aktuella personen angående den inträffade "sekretess
läckan" och hur man skulle kunna hjälpa henne med hennes alkohol
problem. 

15) Träff med distriktssköterskorna i kommunen för att bl a informera om 
den nya organisationen inom hemtjänsten. 

16) Besök av kollega från tekniska avdelningen. Diskuterade praktiska 
saker i sambanmd med ombyggnad av pensionärshem. 

17) Medarbetare vill samråda i ett komplicerat barnomsorgsärende från en 
annan kommun. Kollegan ville veta hur vi skulle göra. 

18) Diskuterade några arkivfrågor med sin sekreterare. 

19) Diskuterade schemaläggning av undersköterskorna med en kollega på 
hemtjänsten. 

20) Diskuterade facklig fråga med chefen för tekniska avdelningen. 

21) En kollega kom inrusande och ville rapportera från en träff om 
organisationsförändringar vid ett servicehus som han deltagit i tidigare 
på dagen (se p.nr 1). 

22) Kommunalrådet kom och ville diskutera en bostadsfråga för en pen
sionär i "väglöst land" som socialtjänsten borde ordna alternativ bostad 
för. Pensionären var också med vid samtalet. 

Intervjupersonens arbetsdag innehåller sammanlagt 24 "episoder". Merpar
ten av dessa - 17 episoder - innebär kontakter, personligen eller per telefon, 
med kollegor och andra myndigheter. De många olika kontakterna - det är 
oftast hon som blir kontaktad av andra - ger intrycket av att hon sitter som 
"spindeln i nätet". Kontakterna sker både uppåt (drätselchef, kommunalråd) 
och nedåt mot underställda. För att gälla en socialchef är insalget av klient
kontakter påfallande - det är tydligt att hon har öppna kanaler åt alla håll. 
Det faktum att flera klienter per telefon vänder sig direkt till socialchefen 
underbygger antagandet att inslaget av klientkontakter inte är en tillfällighet. 
Episod nr 17 bör också uppmärksammas. Här har en av socialsekreterarna 
vänt sig till sin chef för att få råd och stöd i ett komplicerat barnavårdsär
ende. Detta antyder att hon som chef också har en "reell" handledarfunktion 
- en djup förankring i det sociala arbetets vardag. 
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Steg 4: Viktigaste ternata. 

TEMA 1. 

BRA SOCIALT ARBETE. 

Temaexplikationer: 

Innebär intensiva och djupa klientkontakter 

Ställer stora krav på socialarbetarna. Kräver mycket eftertanke och 
uthållighet från socialarbetarnas sida. 

Kräver en långsiktig metod. 

Kräver att en uppföljning av arbetet görs. 

Innebär att vi verkligen försöker tränga in i vad som är människors 
behov, vi ska inte själva prioritera det, det ska människorna göra. 

Det krävs aktivitet och engagemang .. när man är ärlig och engagerad då 
får man också ett förtroendefullt förhållande och då släpper 
människorna på sin rädsla. 

Förutsätter stöd från arbetsledningens sida. 

TEMA 2. 

SOCIALARBETAREN SKA STÅ PÅ KLIENTENS SIDA. 

Temaexplikationer: 

Vi ska inte förstå allt möjligt, det är klienterna vi ska förstå, det är 
klienterna vi ska företräda. 

Vi måste våga lite grann .. vi har så många lojaliteter vi ska sköta om .. 
nästan längst ner kommer lojaliteten mot klienten. 

Det är ju faktiskt så att våra klienter är de svaga människorna, vi tror de 
är verkligt svaga, men egentligen har det sociala arbetet hittills gått ut på 
att de skulle förbli svaga, vi har hängt med i det här förtryckar-
samhället. 
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TEMA 3. 

MÄNNISKOR HAR MYCKET MERA FÖRMÅGA OCH KRAFT ÅN VI 
TROR OM DEM. 

Temaexplikationer: 

Vi har en förmåga att underskatta alla människor 

Vårt jobb borde vara att inrikta oss på att plocka fram det här som de 
verkligen förmår, styrkan hos klienterna, använda den. 

Vi ska jobba med motstånd av olika slag, motstånd mot att släppa fram 
människor, det är det som det handlar om. 

Vi jobbar med regler och regelsystem .. i stället för att låta människors 
egen kraft styra och människors egna behov och önskemål styra. 

Vi passiviserar folk genom den s k vården. 

Det klienterna ger uttryck för, de känslor de har, de är faktiskt äkta och 
det är liksom verkligheten .. 

TEMA 4. 

EN FUNGERANDE ARBETSLEDARE!ORGANISATION 

T emaexplikationer: 

Jag vill ha goda relationer med mina arbetskamrater .. det är nödvändigt 
för mig för att orka med jobbet med människor utanför organisationen. 

Sen när man har en bra organisation, man tycker att rutinerna fungerar 
bra, då behöver man inte se över dem varenda dag .. de kan ju fungera 
för lång tid om man har bra relationer., då kan man ta tag i det här 
sociala arbetets innehåll, det vi egentligen är till för, för klienterna. 

Socialarbetarna måste ha trygghet i sin grupp på jobbet och naturligtvis 
måste de ha stabilitet i sitt jobb. 

Socialarbetare måste ha djupkontakter gentemot sina arbetskamrater. 

En sak som jag har sagt att jag inte ska styra och som jag alltid måste 
vara öppen för och det är när mina arbetskamrater måste nå mig,.. jag är 
alltid tillgänglig för dem och de stör mig aldrig .. det är min 
huvudsakliga funktion att inte känna mig störd av mina medarbetare. 
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Jag tycker att det måste vara möjligt för alla socialchefer att ha klienter 
.. hur man ska välja ut vad man sysslar med, det bestämmer social
cheferna själva. 

Vi ska inte vara så förtvivlat ensamma i vårt jobb .. är man tillsammans, 
då går man framåt. Vi på den här förvaltningen vågar erkänna våra 
svagheter och brister nu och därmed också ta till oss annat och utveckla 
oss på det sättet. 

Sammanfattande beskrivning av intervjupersonen. 

Intervjupersonen - en kvinnlig socialchef - har som utgångspunkt att det 
krävs en djup och långvarig kontakt med klienterna för att vi ska kunna 
åstadkomma några framsteg i klienternas situation. Hon har också klara 
föreställningar om vilka krav detta ställer på verksamheten och dess utövare. 
Tyvärr tvingas hon konstatera att det brister i flera avseenden. Ändå är den 
aktuella intervjun en av de mera optimistiska i materialet. 

Som en röd tråd genom intervjun går hennes starka betoning av hur oerhört 
viktigt det är att socialarbetarna tar ställning för de svaga, de utsatta männis
kornas situation. Lojaliteten mot klienterna är viktigare än någon annan 
lojalitet. Hon menar - lite tillspetsat - " att hittills har det sociala arbetet gått 
ut på att de skulle förbli svaga, då vi socialarbetare hängt med i det här för-
tryckarsamhället". 

I förlängningen av hennes betonande av hur viktigt det är att socialarbetarna 
oförbehållsamt ställer sig på klienternas sida, kommer hennes understryk
ande av att människor har mycket mera förmåga och kraft än vi tror att de 
har. Att hon nu lyfter fram detta om människors förmåga, beror förmodligen 
på att detta fått en ny och djupare innebörd för henne genom de erfarenheter 
hon fått efter att ha deltagit i ett kulturprojekt i ett glesbyggdsområde i 
kommunen. 

Hon fick genom projektet svar på frågan vad människor - som bor isolerade 
och som har tappat kontakten med det mesta - har för vilja och initiativför
måga. Projektet drevs i tre år och sen så har de fortsatt själva. Befolkningen 
engagerade sig i allt man kan tänka sig och de mår bättre. De umgås mellan 
byarna och de tycker att livet blivit allmänt mycket mera värt att leva. Denna 
erfarenhet kan givetvis överföras till andra situationer och ger oss anledning 
att understryka hur betydelsefullt det är att vi som socialarbetare söker 
locka fram det som klienterna verkligen förmår, styrkan hos klienterna, och 
att vi använder den. 

Den tredje och sista "tråden" som vi vill ta upp kretsar kring hur hon ser på 
sig själv i förhållande till sin roll som arbetsledare. Hon anser att hon har stor 
frihet att lägga upp jobbet både tids-och innehållsmässigt. Hon anser det 
självklart att hon som chef skall ha klientarbete, och menar att hon inte vet 
hur hon skulle stå ut om hon inte hade dessa kontakter. Ett annat viktigt skäl 
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till att hon vill ha ett ben i den verklighet som socialsekreterarna arbetar i , 
beror på att att hon då anser sig kunna fungera bättre som arbetsledare. Det 
får inte bli så att chefen är någon som inte vet något om "verkligheten". Vid
are anser hon att arbetsledarens viktigaste uppgift är att vara tillgänglig för 
sina underställda och att kunna hjälpa och stötta dem. Hon tycker att hon är 
en bra administratör, och skulle vilja lära sig mer om behandlingsarbete då 
hon hävdar att det ju ändå är det vi ska ägna oss åt i socialt arbete. 

Avslutningsvis är det vår tolkning att hon ger uttryck för en uppfattning som 
innebär att hon anser att svåra arbetsuppgifter och hindrande regelsystem 
kan övervinnas med en genomtänkt uppläggning av hela verksamheten ut
ifrån basarbetets krav. 

Steg 5: TEMATISK MODELL 

BRA SOCIALT ARBETE : 

RESPEKT FÖR MÄNNISKORS LOJALITET MOT 
FÖRMÅGA OCH MÖJLIGHETER. KLIENTERNA. 

SOCIALARBETARNA MÅSTE STÅ PÅ KLIENTERNAS SIDA. 

Grundkrav på verksamheten : 

Intresse, engagemang och uthållighet 

En djup och långvarig klientkontakt 

En medveten metod 

Resultatåterkoppling 

Arbetsledare bör ha klientarbete i viss omfattning 

Arbetsledaren skall vara tillgänglig för sina anställda och hjälpa och 
stötta dem. 
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KAPITEL 11. 

EXEMPEL 2 - SOCIALSEKRETERAREN. 

Det här fallet avser en socialsekreterare i en av de större kommunerna. Det 
är ett tydligt och återkommande exempel på en socialsekreterare som har 
intresse och engagemang, men som inte finner något stöd i organisationen 
för sina intentioner. 

Här följer intervjubearbetningen steg för steg. 

Steg 1: Signifikanta utsagor 

i det här jobbet har det blivit en massa administration... det är väldigt 
lite klientkontakter egentligen... man sitter inne på byrån här 

de här uppgifterna är vi ålagda att sköta då... socialbidrag, 
administration plus självprioriteringen av vissa uppgifter 

förebyggande jobben är viktiga., men de är inte inbyggda i rutinen som 
de övriga uppgifterna., de syns inte 

det är inbyggt i rutinen att jag ska sitta här och ta emot mina 
socialbidrag., jag kan inte stuva om varenda dag i veckan och gå ut och 
arbeta med grannskapsarbete 

(om du skulle göra det ändå?) troligtvis skulle jag väl återföras till 
ordningen av någon av cheferna., så här får du inte göra, utan vi 
måste tillsammans utarbeta någon ordning 

så har det bara blivit praktiskt så här då., så har det vuxit och man 
fastnar i det här vansinnet helt enkelt 

jag ser det ju som nog så viktigt att gå ut och arbeta förebyggande på ett 
helt annat sätt 

så tungrott att ändra på någonting., jag som jobbar på basnivån., då ska 
man ju gå hela den här chefsgången som finns då 

jag kan inte gå direkt till nämnden och framfåra någon åsikt., vi fungerar 
via skrivelser 

det blir någon form av misstroende., man tror inte att de vet vad vi 
sysslar med på basplanet 
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då vi ska framföra krav på förändringar, ska vi vända oss till vår 
socialchef., avdelningschefen ska skriva de skrivelser som ska gå upp 
till socialchefen., han ska komplettera med eget yttrande 

men det har ju inte gått den vägen alla gånger, utan det har stannat på 
vägen., om vi då har gått vidare och lämnat en skrivelse direkt 
till nämnden, då har de inte tagit upp det, eftersom det inte har gått den 
rätta vägen 

byråkratin sätter käppar i hjulet., det är så jädrans långt ifrån varandra 
det här 

otillfredställande.. jag upplever att vi har dåligt gehör och att man 
lyssnar lite på vad vi säger 

vi håller ju på med ett eget förslag, en ekonomigrupp som sköter det här 
med socialbidragen., det skulle frigöra mycket av mina egna resurser, att 
kunna göra en större insats i de här tunga ärendena 

förändringar och sådant här, det är ju en liten tröghet i det och folk är 
kanske rädda för förändringar., men det är inte jag personligen., jag 
upplever det som positivt med förändringar 

vi sitter och resonerar de här tjugo minuterna(vid besöken), det är 
vanligtvis ekonomi., de djupare problemen kommer i sluttampen, och 
sen står det en bak i dörren., så rullar det på så här 

det är så mycket negativt som strömmar emot en, så man tycker att vad 
är det man håller på med., så kan man tänka på de här då, några ärenden 
där det ändå har lyckats 

otillfredsställande., hur lite respons vi får på saker och ting från 
arbetsgivare och politiker och den bristande kontakt som finns 

vi är väldigt långt ifrån de här politikerna., upplever att de nästan inte 
vet hur vår dag ser ut., samtidigt som vi också får lite inblick i vad de 
gör 

nämnden och arbetsgivaren., vi upplever att de diskussioner som de för, 
det är inte samma som vi för 

vi på basplanet kommer med väldigt vettiga förslag som vi ser det., vi 
får ingen respons på det. Det förs ju ingen debatt med oss direkt.. det är 
en skrivelse som vi skriver som tar vägen någonstans och sen hör man 
ingenting 

man tappar den här entusiasmen., vi har ju en massa idéer, men sen så 
tar det kanske två, tre månader och så tappar man geisten 
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det är ju inbyggt i det här systemet, chefssystemet, att det blir på det här 
sättet 

vi har ju träffat cheferna och diskuterat de här problemen., att vi gärna 
skulle vilja ha direktkontakt med politikerna och att de gärna skulle 
kunna komma ner på grupperna här., men det har inte hänt någonting 

missnöjet sprider sig, men det är ingen som tar itu med det., och så har 
vi suttit på träffar och pratat om hur bedrövligt det är 

man tycker att arbetsgivaren och politikerna skulle kunna delta mer 
aktivt i det här jobbet alltså., avsätta tid för det så att de får en inblick i 
vad vi sysslar med 

även om vi har en långt gående delegation, så vill vi ändå veta av 
arbetsgivaren, att han vet vad alla moment i mitt jobb innebär 

socialarbetare, det är högst vanliga människor 

i mitt fall visste jag väl i princip inte hur det här jobbet såg ut egentligen 

jag tror då inte att det är speciella människor som söker sig till det här 
jobbet p g a några vinster i eget syfte att man har det här jobbet 

det är människor, det är ett stimulerande jobb och de här sakerna man 
hör, och sen satsar man på det 

ett visst intresse måste ju finnas, att man kan och vill ha med människor 
att göra .. kan klara mänskliga kontakter 

(varför blir man klient?) dels kan det vara situationer som man själv inte 
rår över., sen finns det den här kategorin., trassliga hemförhållanden 
redan tidigt, inte fått den här inskolningen i livet så att säga 

(samhället?) ett bra system för att ge människor trygghet 

det är för mycket bidrag här och där., i stället för att ge ut en massa olika 
bidrag kan man ju ge ett bidrag., generella bidrag 

ganska hårt att leva i., man måste ha vissa kunskaper för att klara att 
leva i den här djungeln., det bygger mycket på människans eget initiativ 

för att serva de här människorna, ta tillvara deras intressen., då finns vi 
som en länk för att stötta upp de här bristerna 

jag ser stora svårigheter att förändra det här systemet som enskild .. det 
är ju på ett politiskt plan 



102 

(relevant men icke möjligt?) exempel., svåra problem redan från 
barndomen., så kommer vi då in när hon är vuxen., även om man sätter 
in en maximal resurs som vi ser det här, så är det så mycket mer som 
behövs för att ändra hennes beteende., under lång tid., det är ju 
mycket sådana grejor som gör det tungarbetat 

jag tror att det är relativt vanligt förekommande att det finns de här 
problemen och att det genomgående behövs stora insatser för att 
förändra de här människornas situation 

(möjligt men icke relevant?) ekonomiska ärenden., det känns som det är 
ett jobb som skulle kunna skötas av någon annan 

vårt arbetsområde, vad vi ska göra egentligen, det är dåligt formulerat 
för var och en egentligen 

vi har ju fått en del nya resurser, typ Arken och Örträsk., men det är jag 
som ska definiera problemen och fylla platserna., alla nya resurser som 
skapas medför ju ökade krav på mig., vi får dåligt gehör för att få nya 
resurser på det här planet 

de viktigaste uppgifterna., att frikoppla socialbidraget., att jag kan jobba 
på ett helt annat sätt än jag gör nu., mer offensivt förebyggande jobb 

eftersatt., det är alkoholvården, det ser jag som ett stort problem 

det är en grupp människor som prioriterar sig själva i mångt och 
mycket., hittar man en lösning på det problemet, då skulle det ju också 
medföra en väldig lindring i jobbet här 

angeläget att inrikta sig mer på tidiga signaler., försöka sätta in tidiga 
insatser så att man kanske kan nedbringa de här vuxna kontakterna som 
på sikt hamnar här 

jag har jobbat i sex och ett halvt år, jag vet inte om jag kan peka på 
någon större förändring., det ekonomiska läget har blivit kärvare, det 
är det viktigaste som hänt 

(din arbetsledare?) det är väl l:e socialsekreteraren.. 

gruppledaren och avdelningschefen har jag kontakt med, sen är det väl 
inte så mycket mer kontakter man har faktiskt 

vi kutar mellan varandra så där om vi vill någonting., på onsdagarna går 
vi igenom svårare ärenden 

arbetsuppgifterna., det är ju det att jag ser på listan, vilka besök som 
kommer 
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vem som har bestämt att jag ska sköta de här arbetsuppgifterna., det är 
socialstyrelsen, höll jag på att säga, som har bestämt att det ska finnas 
ett socialkontor 

det är begränsad tid jag har att själv bestämma vad jag ska göra 

(organisationen?) svårigheter för mig att få kontakt med cheferna., de är 
ju engagerade på olika sätt 

jag anser att gruppledaren skulle vara frikopplad från egna ärenden., så 
att han kunde serva avdelningen., ställa upp som arbetsledare 
och handledare för oss övriga 

jag skulle vilja ha något forum där vi kunde träffas regelbundet och 
prata ut om saker och ting vidare., vi ska inte behöva gå den 
skriftliga vägen, byråkratiska vägen 

det är ju aldrig samma diskussion som förs på olika plan., det är ju så 
det går till och man kommer ingenstans 

man skulle bygga in personkontakten mer i systemet., i stället för att det 
ska vara den här skriftliga, byråkratiska gången 

avdelningschefen har helt enkelt för mycket arbetsuppgifter nu., han är 
ju knappt här någonsin., svår att få tag på 

jag skulle vilja nå min chef när jag vill ha råd av honom., då skulle jag 
vilja bara gå dit, han ska finnas där 

han ska vara tillgänglig helt enkelt., det ska inte bli så att man kommer 
som en främling varje gång..då känner man liksom inte att det är 
någon samarbetsform heller 

(vad gör socialchefen?) jag har minimal kontakt med min socialchef-
vet inte så mycket vad han gör konkret annat än att man har sett honom 
i nämndssammanhangen 

(bör socialcheften ha socialsekreteraruppgifter?) tanken är ju riktig, för 
som jag upplever det nu, så är de helt enkelt borta från verkligheten 
vi jobbar med., men det kan ju finnas andra alternativ också för den här 
kontakten, sitta med i andra sammanhang 

(omvärlden?) det är ju en väldig debatt på just det här området vi sysslar 
med., man ska förändra saker och ting., och allt sådant här, det 
anammar man ju och försöker jobba efter., det påverkar mig i mitt jobb 
alltså 

vi kan känna det ganska snart eller se det via statistik osv, att det 
behövs en förändring 
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det är en viss tröghet i det här .. det tar lång tid innan vi får de här 
resurserna som vi ser skulle behövas, i och med den här byråkratin 
som finns., det är ju så att det ska utredas och det tar lång tid, ja det kan 
ta år, det kan ta längre tid innan vi får de här resurserna 

Steg 2: Sensmoralen i de kritiska händelserna. 

Mycket tillfredsställande: 

Intervjupersonen berättar om en ensamstående mor med tre barn, som 
nyligen separerat. I det läget då han fick kontakt med familjen var modern 
deprimerad och sjukdomsfixerad. Ena barnet - en son- sniffade och gjorde 
sig skyldig till en del stölder. Han uppträdde dessutom i olika sammanhang 
våldsamt och utagerande och gjorde sig bl a skyldig till misshandel. Modern 
upplevde att hon inte kunde hålla ihop familjen. 

Den inledande kontakten med familjen var delvis konfliktfylld. Modern 
accepterade en hemma-hos-insats, medan sonen helt motsatte sig en 
placering på ungdomsvårdsskola. Han berättar hur han sedan under fyra års 
tid - parallellt med hemma-hos-insatserna - hade kontinuerlig kontakt med 
familjen. Den viktigaste kontaktlänken var till en början familjens behov av 
ekonomiskt bistånd, men efterhand utveckalde sig en fördjupad kontakt - en 
tillit och ett ömsesidigt förtroende - som han beskriver som mycket positiv. 
Även den inledningsvis mycket konfliktfyllda kontakten med sonen 
förändrades i denna riktning. Efter utskrivning från ungdomsvårdsskolan och 
en misslyckad familjehemsplacering, lyckades man hitta ett familjehem där 
sonen fungerade bra. Detta gav även mamman andrum - hon tog sig så 
småningom ur sin passivitet och sin sjukdomsfixering och klarar sig nu på 
egen hand - även ekonomiskt. Efter fyra års kontinuerlig kontakt, har det 
alltså ordnat upp sig för familjen, men han beskriver att han ändå 
fortsättningsvis har kontakt med familjen - sonen ringer ibland spontant bara 
för att få pratas vid. 

Intervjupersonen beskriver en familjs mycket problemfyllda situation som 
efterhand redde upp sig. Detta är naturligtvis mycket tillfredsställande i sig. 
Vilken var då hans roll i sammanhanget? Flera andra personer var också 
inblandade - bl a läkare, kuratorer och "hemma-hosare". Han representerade 
i egenskap av socialsekreterare kommunens yttersta ansvar när det gällde att 
bistå familjen. Han fick också ta många beslut om ekonomiskt bistånd, 
hemma-hos-insatser, familjehemsplaceringar och dessutom medverka till 
tvångsmässig placering på ungdosmvårdsskola. Allt detta kan säkert avläsas 
i ärendets officiella dokumentation. Allra mest avgörande tror vi dock har 
varit den fördjupade och förtroendefulla kontakt, som efterhand utvecklades 
mellan honom och familjen. Här kan man inte peka på några konkreta och 
avgörande beslut, utan det är just den personliga relationen som har varit ett 
avgörande instrument för förändringen. 
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Det är en rimlig tolkning att det är just detta - att han trots inledande 
konflikter och tvångsbeslut ändå lyckades upprätthålla en kontinuerlig och 
utvecklande relation till familjen - som i hög grad bidragit till den 
tillfredsställande upplevelsen. Till detta bidrar naturligtvis också att 
kontakten fortsätter, trots att "ärendet" formellt är avslutat. 

Mycket otillfredsställande: 

Intervjupersonen uttrycker det själv: "Mycket otillfredsställande., hur lite 
respons vi får på saker och ting från vår arbetsgivare och våra politiker och 
den bristande kontakt som finns". Han berättar att de diskussioner som förs 
på basplanet ofta resulterar i bra och vettiga förslag till hur man vill utforma 
och förändra verksamheten, men när man för dessa förslag och idéer vidare 
till sina överordnade och politiker, så får man knappast något svar. Han 
beskriver avsaknaden av direktkommunikation mellan de olika nivåerna i 
förvaltningen - kontakten sker mestadels via skrivelser. Reaktionen på 
framförda idéer och förändringsförslag dröjer ofta flera månader, och när 
reaktionen väl kommer är den ofta negativ. Intervjupersonen ger dessutom 
uttryck för en känsla av att arbetsgivare och politiker har väldigt liten 
förståelse för "basarbetarnas" arbetssituation, och att det är helt olika 
diskussioner som förs på de olika nivåerna. För att råda bot på detta har han 
och hans kollegor i direkta kontakter inbjudit chef och politiker att "komma 
ner" och delta i och studera basarbetet. Även denna inbjudan till kontakt har 
förblivit ohörsammad. Han beskriver också en viss frihet i arbetet i form av 
långt gående delegation, men säger samtidigt att "man vill ändå veta av 
arbetsgivaren och att han vet vad mitt arbete innebär". 

I tolkningen av intervjupersonens berättelse tror vi att detta sistnämnda är det 
viktigaste. Visserligen är det otillfredsställande i alla de enskilda fall då man 
inte får gehör för sina idéer, men otillfredsställelsen ligger djupare än så. 
Socialarbetarna har anförtrotts ett svårt och ansvarsfullt arbete, och man har 
också tillerkänts en stor formell frihet att utföra detta arbete. Samtidigt 
innebär arbetsledningens och politikernas agerande ett motsatt budskap; 
Socialarbetarnas engagemang tas inte på allvar, idéer beaktas inte, man 
uppvisar ett genuint ointresse för socialarbetarnas arbetsvillkor. Kort sagt: 
Ett underförstått budskap om socialarbetarens betydelselöshet i det sociala 
sammanhang som han är inordnad i . I ett subtilt spel blir källan till 
otillfredsställelse uppenbar. Den formellt tillerkända friheten i arbetet blir 
till en snärjande frihet. 

Steg 3: Redovisning av en arbetsdag. 

1) Sammanträffande med en kollega för att diskutera lämplig familj för 
en pojke som ska placeras i familjehem. 

2) Sammanträffande med en annan kollega i samma ärende, en kollega 
som kommer att ta hand om det här ärendet då placeringen är gjord. 
Kollegan fick en bild av problematiken i ärendet. 
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3) Ringde till barnomsorgsavdelningen för att undersöka om en pojke -
som fått anstånd med att börja skolan- fått plats på förskolan. 

4) Fikapaus. Pratade med kollegor om bla jouren som han hade haft i 
helgen. 

5) Gick till socialregistret för att hämta en akt som han behövde inför ett 
besök som han skulle ha. 

6) Får besök av en kvinna med missbruksproblem. Hon är arbetslös och 
erhåller socialbidrag (Hon har barn). 

7) Får besök av kvinna med missbruksproblem. Hon har två döttrar, vilka 
båda har placerats hos fadern. Hon har umgänge med barnen. Hon 
är föremål för olika stödinsatser. 

8) Arbetade med att skriva en arbetsplan i ett ärende där han gjort en 
familjehemsplacering. 

9) Sammanträffade med en kollega på familjehemsgruppen för att 
diskutera om den aktuella arbetsplanen var realistisk och till
räckligt bra. 

10) Telefonsamtal från en person som hade problem med sin ekonomi, då 
han inte fått ut sin arbetslöshetsersättning (A-kassa). Han fick tid för 
besök. 

11) Telefonsamtal från en person som fått löfte om kontant 
arbetsmarknadsunderstöd (KAS), men som ännu ej fått några pengar. 
Han fick tid för besök. 

12) Telefonsamtal från en mamma som ringde för att berätta hur det gick 
för hennes son som tidigare varit placerad i familjehem, men nu 
åter placerats i det biologiska hemmet. 

13) Ringde till familjen som hållit sin pojke hemma från skolan och 
lämnade besked om att han fått anstånd från skolplikten ett år. 

14) Deltog i socialarbetarträff inom kontoret som man har var fjortonde 
dag. De diskuterade bla vad de skulle avhandla på de här 
träffarna framöver. Frågor och problem kring införandet av en ny 
organisation, med ekonomigrupp och behandlingsgrupp kom upp. 

15) Skrev ett yttrande om fortsatt bostadsbidrag. 

16) Läste igenom ett ärende. 

17) Förberedde sig inför ett ett hembesök som han skulle göra. Läste 
igenom gamla handlingar i ärendet. 
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18) Fyllde i en övertidsrapport med anledning av helgens beredskap. 
Pratade med min arbetsledare om hur den skulle fyllas i. 

19) Avslutade dagen med att göra ett hembesök på kvällen mellan kl. 
18.00-20.00. Han pratade med mamman och speciellt med pojken, hur 
han upplevde placeringen. 

IP: s arbetsdag innehåller sammanlagt 19 episoder. Sex episoder innebär 
klientkontakt - tre personlig kontakt och tre telefonkontakt. Sju episoder 
innebär samarbetskontakter personligen och per telefon med kollegor och 
andra myndigheter. Sex episoder utgörs av administrativt ensamarbete. 
Sammantaget utgör merparten av episoderna -13 - ett arbete utan klienter. 

Steg 4: Viktigaste ternata. 

TEMA 1. 

SOCIALT ARBETE ÄR ETT YTLIGT, ADMINISTRATIVT ARBETE MED 
UTE KLIENTKONTAKTER. 

Temaexplikationer: 

I det här jobbet har det blivit en massa administration .. 

Förebyggande jobben är viktiga .. men de är inte inbyggda i rutinen som 
de övriga uppgifterna .. de syns inte. 

Så har det bara blivit praktiskt så här då .. Så har det vuxit och man 
fastnar i det här vansinnet helt enkelt. 

Vi sitter och resonerar de här tjugo minuterna (vid besöken), de djupare 
problemen kommer i sluttampen, och sen står det en bak i dörren. 

TEMA 2. 

STORA SVÅRIGHETER ATT ÅSTADKOMMA FÖRÄNDRINGAR -
TRÖGHET, DÅLIG RESPONS FRÅN LEDNINGEN. 

T emaexplikationer : 

Så tungrott att ändra på någonting .. jag som jobbar på basnivån .. då ska 
man gå hela den här chefsgången som finns. 

Jag kan inte gå direkt till nämnden och framföra någon åsikt .. vi 
fungerar via skrivelser. 

Våra skrivelser ska gå via avdelningschefen som ska komplettera med 
eget yttrande innan de går upp till socialchefen. 
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Men det har ju inte gått den vägen alla gånger, utan det har ju stannat på 
vägen... 

Byråkratin sätter käppar i hjulet.. det är så jädrans långt ifrån varandra 
det här. 

TEMA 3. 

ARBETSOMRÅDET - VAD SOCIALSEKRETERARNA SKALL GÖRA ÄR 
DÅLIGT FORMULERAT. 

Temaexplikationer: 

Vi har ju fått en del nya resurser, två behandlingshem för unga 
missbrukare. Men det är jag som ska definiera problemen och 
fylla platserna .. alla nya resurser som tillskapas medför ju ökade krav 
på mig. 

Angeläget att inrikta sig på tidiga signaler... 

Arbetsuppgifterna ..det är ju det att jag ser på listan, vilka som kommer. 

Det är begränsad tid jag har att själv bestämma vad jag ska göra. 

TEMA 4. 

ARBETSGIVARNA/ARBETSLEDNINGEN - NÄMNDEN OCH POLITI
KERNA UPPVISAR ETT BRISTANDE INTRESSE, GENSVAR OCH STÖD 
FÖR SOCIALARBETARNA OCH DERAS ARBETE. 

Temaexplikationer: 

Otillfredsställande hur lite respons vi får på saker och ting från 
arbetsgivare och politiker och den bristande kontakt som finns. 

Vi är väldigt långt ifrån de här politikerna .. upplever att de nästan inte 
vet hur vår dag ser ut, samtidigt som vi också får lite inblick i vad de 
gör. 

Missnöjet sprider sig, men det är ingen som tar itu med det.. och så har 
vi suttit på träffar och pratat om hur bedrövligt det är. 

Även om vi har en långt gående delegation, så vill vi ändå veta av 
arbetsgivaren, att han vet vad alla moment i mitt jobb innebär. 
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TEMA 5. 

STORA SVÅRIGHETER ATT FÅ PERSONLIG KONTAKT OCH STÖD 
FRÅN CHEFERNA. 

Temaexplikationer: 

Man skulle bygga in personkontakten mer i systemet, i stället för att det 
skall vara den här skriftliga , byråkratiska gången. 

Jag skulle vilja nå min chef när jag vill ha råd av honom .. då skulle jag 
vilja bara gå dit, han ska finnas där. 

Han skall vara tillgänglig helt enkelt .. det ska inte bli så att man 
kommer som en främling varje gång .. då känner man liksom inte att det 
är någon samarbetsform heller. 

Sammanfattande beskrivning av intervjupersonen. 

Intervjupersonen - en socialsekreterare med sju års erfarenhet av socialt 
arbete - ser i det sociala arbetet svåra och krävande arbetsuppgifter, men har 
också engagemang och idéer om hur arbetet skall genomföras. Men han 
tvingas också konstatera att verksamheten som sådan - det sociala system 
som han är inordnad i - har en helt annan inriktning. Djupgående insatser 
underprioriteras och arbetsledning och politiker uppvisar ett genuint 
ointresse för nya idéer om hur klientarbetet skall bedrivas. Detta bristande 
intresse tycks dessutom manifestera sig i en överdriven formalisering av 
kontakterna. Förvaltningsledningen tycks ansluta sig till den byråkratiska 
organisationslärans princip om att handläggningen strikt måste följa den s k 
"tjänstevägens princip", dvs kommunikationen mellan befattningshavarna 
måste följa organisationens hierarkiska uppbyggnad. Detta motstånd från 
förvaltningsledningens sida inför olika förändringsidéer som framförs av 
socialarbetarna riskerar att förlama socialarbetarna och gör att uppgiven
heten ligger på lut. 

Ett annat centralt tema är intervjupersonens tydliga beskrivning av sina stora 
svårigheter att få stöd från och personlig kontakt med arbetsledning och 
politiker. Det finns bl a en stark önskan från intervjupersonens sida att 
arbetsledaren skall vara tillgänglig då han behöver råd. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att intervjupersonens tolkning av sin 
arbetssituation borde kunna utgöra en god grund för en förändring av de 
hinder som han identifierar, men han förefaller isolerad och handlings
utrymmet är alltför snävt. Utfallet blir i stället ett administrativt och ytligt 
arbete med få klientkontakter. 
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Steg 5: Tematisk modell. 

Den tematiska modellen utgörs av en sammanfattning av de två tematan som 
hela intervjun kretsar kring. 

HINDRANDE BYRÅKRATI - STARKT FORMALISERDAE KONTAKTER 
TRÖGHET - SVÅRT ATT ÅSTADKOMMA FÖRÄNDRINGAR. 

Temaexplikationer: 

Systemet uppbyggt så att det sociala arbetet blir ett administrativt och 
ytligt arbete med få klientkontakter. 

Så tungrott att ändra på någonting .. 

Man tappar den här entusiasmen .. vi har ju en massa idéer, men så tar 
det kanske två-tre månader och så tappar man geisten. 

STORA SVÅRIGHETER ATT FÅ STÖD, OCH PERSONLIG KONTAKT 
MED CHEFER OCH POLITIKER. 

Temaexplikationer: 

Man tycker att arbetsgivaren och politikerna skulle kunna delta mer 
aktivt i det här jobbet alltså .. 

Jag anser att gruppledaren skulle vara frikopplad från egna ärenden .. så 
att han kunde serva avdelningen .. vi ska inte behöva gå den skriftliga 
vägen, den byråkratiska vägen. 

Det blir någon form av misstroende .. man tror inte att de vet vad vi 
sysslar med på basplanet (socialnämnden). 

Jag skuller vilja nå min chef när jag vill ha råd av honom .. då skulle jag 
bara vilja gå dit, han ska finnas där. 
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KAPITEL 12. 

BEGREPPSLEK - ETT FÖRSTA MÖTE MELLAN 
BEGREPP OCH EMPIRI. 

Värt avhandlingsarbete innebär som tidigare påpekats att vi har en 
teoribyggande ambition. Vi har tidigare gjort en noggrann beskrivning och 
tolkning av intervjuerna1. Syftet med detta kapitel är tvåfaldiet . Dels att 
beskriva, sortera och tolka "verkligheten" - våra 31 intervjuer med 
socialarbetare i Västerbotten - med hjälp av våra teoretiska begrepp. Dels 
öppna begreppen för empirin - dvs vi försöker ge begreppen en första 
preliminär konkretisering. Begreppen är teoretiskt gångbara, men vi avser att 
"leka med begreppen" för att pröva deras användbarhet utifrån ovan angivna 
syften. 

Handlingspotential är ett individbegrepp och handlar om individens 
upplevelser och tolkningar av att kunna göra ett "bra" arbete. 
Handlingsutrymme är ett systembegrepp som avser de tolkningsmöjligheter 
som systemet ger tillgång till. 

Vi vill poängtera att dessa begrepp fortfarande utgör en tankekonstruktion 
och vi avser att använda dem försöksvis i detta kapitel- mer för att 
kategoriindela och göra en tolkning av materialet i dess helhet samt ge 
begreppen en konkretisering via mötet med empirin - än som teoribegrepp. 
Ett annat viktigt observandum är att gränserna mellan de olika kategorierna 
givetvis är "flytande" och därför inte får uppfattas som exakta och slutna. 

Vår "kategoriindelning" och tolkning av intervjupersonerna skall ses som 
uttryck för idealtypiska strategier i Weberiansk mening. Detta innebär att vi 
tolkat intervjupersonernas beskrivningar och tolkningar av sin situation i 
termer av olika strategier. Fyrfältstabellen skall därför ses som en tankebild 
som åskådliggör vissa empiriska sammanhang. Den är inte en direkt 
beskrivning av verkligheten utan en abstrahering av vissa bestämda verkliga 
förhållanden och så konstruerad att den framhäver egenarten hos dessa. 

Teoretiskt sett finns fyra olika möjliga alternativ utifrån våra begrepp. Dessa 
alternativa möjligheter kan åskådliggöras med hjälp av följande 
fyrfältstabell: 

1 Mot en teori om organisationer för socialt arbete, rapport nummer 19. 
1984, Institutionen för socialt arbete Umeå Universitet 
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HANDLINGSPOTENTIAL 

Har Saknar 

Har 1 3 
Aktörerna Skuldtyngda 

HANDLINGS
UTRYMME 

Saknar 2 4 
Frustrerade Uppgivna 

1. Intervjupersonen har både handlingspotential och handlingsutrymme. Vi 
kallar personer som tillhör denna kategori för "Aktörer". 

2. Intervjupersonen har handlingspotential men inget handlingsutrymme. 
Vi kallar personer som tillhör denna kategori för "De Frustrerade". 

3. Intervjupersonen har handlingsutrymme men ingen handlingspotential. 
Vi kallar personer som tillhör denna kategori för "De Skuldtyngda". 

4. Intervjupersoner som varken har handlingspotential eller handlings
utrymme kallar vi för "De Uppgivna". 

Innan vi böljar redovisningen av de olika kategorierna vill vi först tala om 
hur vi gjort för att "skapa ordning" och göra det möjligt att få en överblick 
över det omfattande intervjumaterialet. Vaije kategori beskrivs med hjälp av 
tre utsageområden. 

Utsageområde 1. 

Innehåller utsagor om vad socialarbetarna anser att socialt arbete inne-
bär.Vilka möjligheter de anser sig ha att göra ett "bra" socialt arbete samt 
vad de anser krävs i olika avseenden för ett "bra" socialt arbete. 

Utsageområde 2. 

Innehåller utsagor om organisationen. Mest förekommande är utsagor om 
arbetsledning och politiker, ibland utsagor om förhållandet till arbets
kamraterna. En grupp utsagor handlar om administrativa regler och rutiner. 
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Utsageområde 3. 

Innehåller utsagor om vilka resultat intervjupersonerna anser att arbetet leder 
till samt vilka förändringar de anser vara mest nödvändiga för att möjliggöra 
en utveckling av arbetet. 

Här följer nu en beskrivning av de olika kategorierna. 

Aktörerna. 

Utsageområde 1. 

Utsagor om socialt arbete: innebörd, möjligheter och krav. 

Det sociala arbetet är utvecklande och stimulerande. Det är ett otroligt 
fritt jobb. 

Man upplever förväntningar som man aldrig hinner tillgodose. 

Mycket i det här jobbet handlar om att tro på förändring. 

Socialsekreterare har en oerhört splittrad arbetssituation som den är nu. 

Vi har en ganska ostrukturerad yrkesroll. 

Vi socialarbetare är mycket förvirrade och förvirringen överför vi på 
klienterna. 

Vi tar på oss en massa ansvar som egentligen politiker och samhället 
skall ta på sig. 

Vi sysslar hela tiden med saker som är akuta. Vi gör dem akuta på något 
sätt. 

Vi saknar egentligen inte kunskaper. Vad det handlar om är att få tid att 
integrera den här kunskapen i jobbet. 

Handledning är ett sätt för mig att få klart vad jag klarar av och vad jag 
inte klarar av, vi måste avgränsa oss. 

Jag tycker man skall specialisera sig, man behöver inte gå ifrån 
helhetssynen för det. 

Traditionellt socialt arbete... som någon överlevnadsstrategi så 
begränsar du dig själv efter ett tag. Du går inte in för djupt. 

Det sociala arbetet, kontakten med människor kräver mycket tanke
arbete. 
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Socialarbetaren måste ha ett enda för ögonen och det är att ställa upp på 
klienten. 

Vi skall plocka fram det som de verkligen förmår, styrkan hos klient
erna. 

I de mera komplicerade ärendena tror jag det är nödvändigt med ett 
ganska djupt engagemang. 

Jag tror det är möjligt att göra väldigt mycket egentligen. Jag tror det 
handlar lite om mod och kurage och det handlar lite om att vara ärlig. 

Utsageområde 2. 

Utsagor om organisationen 

Vi jobbar med regler och regelsystem...i stället för att låta människors 
kraft, egna behov och önskemål styra. 

Viktigt att socialarbetarna får respons i sitt arbete... tror att det mycket 
beror hur det är organisatoriskt upplagt. 

Man blir populär som arbetsledare om man klarar administrationen bra. 

Viktigt med stöd från arbetskamrater och arbetsledning i de komplic
erade långsiktiga ärendena. 

Mina arbetskamrater måste alltid kunna nå mig. Jag är alltid tillgänglig 
för dem, de stör mig aldrig. 

Vi har väldigt stor frihet i förvaltningen att få lägga upp vårt jobb och 
hantera det både tidsmässigt och innehållsmässigt. 

Befordrade tjänster i behandlingsarbetet borde införas. 

Hela vår organisation är defensivt uppbyggd. 

Det jag tycker mig se i de här traditionella organisationsformerna det är 
att man låser upp socialsekreterarresurserna alldeles för hårt. 

Det är ju egentligen så att byråkratins främsta uppgift, ska vara att stödja 
basarbetarna i deras jobb. 

Vi har rekryterat arbetsledare på väldigt traditionella grunder - den som 
är mest erfaren och som kan lagstiftningen bäst. 

Men det kanske inte är den kompetensen vi ska ha hos arbetsledningen. 
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Utsageområde 3. 

Utsagor om utfallet - resultatet av arbetet samt utsagor om önskvärda 
förändringar. 

Det traditionella distriktsarbetet kanske inte har förändrats så mycket, 
men hela den här specialistverksamheten har utvecklats. 

Vi vet ju väldigt bra vilka som är i riskzonen... det är oerhört viktigt för 
oss att gå in tidigt och se till att vi är där omedelbart och hjälper de 
grupper som slås ut från utbildningsinstitutionerna och som inte verk
ar kunna komma in på arbetsmarknaden. 

De har kommit ny kunskap, vilket måste tvinga fram att vi förbättrar 
metoderna, att vi jobbar före ett omhändertagande.... Vi måste ha mer 
att erbjuda de här föräldrarna. 

Jag har insett att det är en nödvändighet att sätta gränser gentemot 
klienter på sista tiden... då vänder de sig till avdelningschefen. 

Problemet är att vi hela tiden har tagit på oss ansvar för det här och vi 
har inte fört det vidare. Vi har inte satt någon klar gräns, vi 
har egentligen inte gett ledningen någon chans att reagera på det här. 

Det är tveksamt om vi frigör människors resurser. 

Det måste finnas större marginaler och större frihet för socialarbetarna 
att utveckla sig att inte vara så väldigt bundna, så styrda. 

Ett mål är helt klart, och det är att slopa den defensiva organisationen. 
Socialarbetarna skall inte sitta vid skrivbordet mellan kl 8-17. 

Jag skulle vilja att vi fanns ute egentligen där det uppstår problem... vi 
skall finnas på torget. 

Vad jag vill göra det är att koncentrera mig på själva basarbets
uppgifterna, då tror jag vi börjar nå någonstans. 

Sammanfattande beskrivning av gruppen Aktörer. 

Samtliga "Aktörer" identifierar brister i verksamhetens uppläggning. 
Samtliga fem intervjupersoner beskriver organisationen som hindrande och 
defensiv. De uttrycker starka tvivel inför organisationens ändamålsenlighet 
för det sociala arbetets verksamhet. Verksamheten beskrivs vara uppbyggd 
på kontroll och fördelning av pengar och arbetsledare rekryteras på felaktiga 
grunder. De enskilda socialarbetarna har ambitioner att göra ett behand
lingsarbete medan verksamheten har en helt annan inriktning. De noterar att 
den personliga klientkontakten blivit en marginalföreteelse. Det tycks också 
vara så att verksamhetens uppläggning mer eller mindre bäddar för miss
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lyckanden i de individuella behandlingsrelationerna. Det är också påfallande 
att organisationen saknar "instrument"- eller intresse för att beskriva och 
utvärdera dessa svårgripbara processer. Det är svårt att se resultat av 
behandlingsarbetet. 

Vi ser detta som utgångspunkten i en ond cirkel. Om socialarbetarna i första 
hand förlägger bristerna hos sig själva, blir de osäkra och självförtroendet 
undergrävs. Det ligger då nära till hands att utnyttja "friheten" att undvika 
klientkontakter, med påföljd att arbetet blir ännu mer resultatlöst och 
otillfredsställande. 

Dessa fem personer konstaterar ett negativt utfall av det sociala arbetet. 
Intervjupersonernas tolkning av arbetssituationen innebär dock att orsakerna 
inte ensidigt förläggs hos varken socialarbetarna själva eller i 
arbetsuppgifternas svårighetsgrad. Deras tolkning innebär i stället att man 
identifierar klara brister i hela verksamhetens uppläggning och organisation. 
I ett av fallen föreslås en genomgripande förändring av verksamhetens 
uppläggning utifrån de krav som basarbetet ställer. Tre av "aktörerna" 
betonar hur viktigt det är att varje socialarbetare avgränsar sin arbets
situation. Socialarbetarna måste klart kunna tala om vad de kan "lösa", vad 
de kan användas till, m a o vilka resurser de har och vad klienterna kan 
använda dem till. Socialarbetarnas ostrukturerade yrkesroll måste tydlig
göras. Vilka behov är störst - och vad är socialsekreterarna bäst på ? 

Flera av intervjupersonerna menar också att socialsekreterarna låses upp för 
hårt i ett stelt arbetsfördelningsproblem inne på socialkontoret. De menar att 
socialarbetarna måste finnas på fältet där problemen uppstår. "Då kanske 
man börjar upptäcka att det kanske inte är "kostymen" (organisationen i en 
"yttre" mening) utan a tt det är de metoder vi har i "kostymen" som betyder 
något" - som en socialarbetare uttrycker det. Det traditionella "skrivbords
bundna" socialbyråarbetet måste alltså ifrågasättas i grunden och ges en ny 
målsättning. Det är intervjupersonernas uppfattning att detta kommer att 
innebära dels att många kommer att känna oro, dels att många säkerligen 
kommer att inse att de inte passar alls att jobba i detta relationsarbete nära 
klienter. Men flertalet av "Aktörerna" menar också att socialtjänsten behöver 
duktiga administratörer, vilka kanske borde arbeta mer renodlat med dessa 
arbetsuppgifter. 

De frustrerade. 

Utsageområde 1. 

Utsagor om socialt arbete: innebörd, möjligheter och krav. 

Jag känner indirekt kravet på mig att jobba på ett visst sätt (med det 
synliga pappersarbetet). 
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Mina ärenden är både många och komplicerade. Det officiella kravet är 
ju att vi ska kunna hantera det! Det är inte möjligt och det är ju det 
som sliter ner oss. 

Det jag personligen hämtar styrka från, det är när jag ser att folk 
utvecklas, blir starkare, vågar mera. Då känner jag att jag når resultat, då 
har det lyckats. 

Vi blir väldigt snabbt låsta vid att sitta och göra sådant som man lär sig 
av äldre kollegor och som man förväntas göra. 

Jag skulle vilja fördjupa mig i ett mindre antal ärenden. 

Vi måste kunna hitta avgränsningen för vår kompetens och nyttja de 
andra behandlingsresurser som finns i stället. 

Socialbidraget har ju i alla år varit den stora kärnbiten och den minst 
farliga egentligen. 

Det nya sättet att jobba (utan socialbidrag) blir farligare inom 
situationstecken alltså - men det ger ju mer. 

En av anledningarna till att det kan vara jobbigt det är ju att man inte ges 
tid och möjlighet att göra en ordentlig insats. 

Önskan finns ju att få stänga det här som vi håller på med på 
distriktsgrupperna, att det blir en förändring även för oss. 

Men man kan märka klart och tydligt ett stort motstånd mot förändringar, 
man kanske är lite för skraj för hur man skall kunna klara av jobbet, 
hur det nu utformas i fortsättningen. 

Jobbet är känslomässigt krävande. Till syvende och sist är jag ganska 
ensam om det där, hur jag känner det, vad jag gör av min ångest. 

En massa arbetsuppgifter, typ "måste"-uppgifter som bara måste göras, 
som i många fall skulle kunna göras av andra. Det är definitivt inte bra. 

De första åren som jag jobbade orkade jag engagera mig mycket mer i de 
olika människornas öden och äventyr än vad jag gör nu. 

På något sätt har jag blivit mätt, jag har ändrat på mitt förhållningssätt, 
kanske för att överleva. 

Utsageområde 2. 

Utsagor om organisationen 
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Det togs beslut på att vi inte fick gå ut och göra en enkätundersökning 
om hur pensionärerna skulle vilja ha sitt boende förrän vi fått 
nämndens tillåtelse. Så gång efter annan blir vi ju satta på plats. 

Men det går inte att komma ifrån att jag hela tiden känner av nämnden 
och de är så kontrollerande. 

Jag tycker till stor del att systemet är kvävande för nya ideér. 

Otillfredsställande det här att det inte går att få någon samlad 
gemenskap på avdelningen. 

Otillfredsställande att vår arbetsledare på distriktet inte har några 
ambitioner och vyer och vill utveckla det här jobbet, utan det är 
total stagnation. 

Mina ideér och min inspiration, den hämtar jag inte här på avdelningen 
utan där ute på fältgruppen. 

Ledningen tittar bara på det här med antalet registrerade ärenden. Det är 
inte kvalitet det är frågan om för ledningen utan det är kvantitet. 

Upplever ju inte politikerna som något direkt stöd. Man vet ju inte vad 
de står för. 

Socialchefen vet väl lika lite vad vi gör som vi vet vad han gör. Det är ju 
egentligen det som är skrämmande - gapet mellan oss. 

Arbetsledningen har klart markerat att det som räknas är resultatet. 

Vi socialsekreterare utlämnas åt oss själva, kan inte rådgöra med vår 
arbetsledare i och med att han inte har den tid som behövs. 

Utsageområde 3. 

Utsagor om utfallet - resultatet av arbetet samt önskvärda förändringar. 

Det är som att gräva i sirap, man jobbar på och jobbar på men man ser 
inte ett dugg av det. 

Vi kommer in efterhand. Vi är inte ute i tillräcklig omfattning och nosar 
reda på. 

Jag för min del tycker att vi under de senaste åren har helt tappat greppet 
kring ungdomar och deras situation. 

Tyvärr så är jag väldigt resignerad när det gäller förändringar. 
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Man skulle vilja jobba med ett ärende så att man vet att nu är det här 
friskt, nu har den ingenting mer här att göra. 

Förväntningarna är ju också enormt låga... det lönar sig inte att förvänta 
sig att det blir bättre. 

Vi har inte någon uppföljning av jobbet. Jag kan ju aldrig se några 
resultat av mitt arbete. 

Jag anser att man skulle spalta upp jobbet i någon variant av 
specialistfunktioner, så jag hade möjlighet att jobba med något som 
jag kände att jag är bra på, att jag fick utveckla mina intresen och 
möjligheter. 

Vi kommer att få en väldigt passiv kår av socialarbetare...det har vi 
redan fått anser jag. 

(Hur ska vi lyckas?) Dels är det frågan om att frigöra tid genom att 
slippa vissa arbetsuppgifter, dels är det frågan om att skaffa lite andra 
kunskaper. 

Jag tycker inte att det är så mycket som har förändrats. Vi för ingen 
idédebatt, ingen ideologisk debatt, det är vi dåliga på. 

Vi får inga idéer, vi får inga vyer, vi utvecklar oss inte utan vi sitter 
väldigt hårt fast i vårt arbetssätt och de värderingar som vi hade när 
vi kom in i organisationen. Då hade vi kanske lite andra värderingar, 
sedan formade organisationen dem väldigt snabbt och sedan är 
vi ganska mycket stöpta i samma form. 

Sammanfattande beskrivning av gruppen Frustrerade 

Denna grupp som alltså kategoriseras utifrån att de har handlingspotential 
men inget handlingsutrymme utgörs av ca tio personer. Intervjupersonerna 
har idéer och vill förändra. De ser en möjlighet i en ökad klientkontakt. De 
ser också behov av djupgående insatser i klientarbetet. Detta menar man 
förutsätter dock ett färre antal ärenden för varje socialarbetare. 

De ger uttryck för att det sociala arbetet är psykiskt betungande, med många 
inslag av svår mänsklig problematik. Det är svårt att se resultat och arbetet 
upplevs som omöjligt - det lönar sig inte att vänta förändringar. De 
efterfrågar avgränsningar för att kunna arbeta mera kvalitativt. Samtidigt 
beskriver de att de har bristande självförtroende och kompetens. Flera av 
personerna upplever att de inom många områden inte har något att erbjuda. 

Gemensamt för de intervjupersoner som tillhör gruppen "Frustrerade" är att 
de ger uttryck för en massiv kritik av den organisation som de arbetar i. 
Arbetsledning och politiker uppvisar bristande intresse, förståelse, stöd och 
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inspiration. Socialarbetarna får inte heller gehör för sina förändringskrav. 
Organisationen har ingen målsättning, ingen klargjord strategi - den för
väntar sig "måste-uppgifter". En annan röd tråd i beskrivningarna utgörs av 
deras upplevelser av en hindrande och trög byråkrati. Arbetsledning och 
politiker har ett kvantitativt och kortsiktigt tänkande - systemet är ej inriktat 
på djupgående insatser. Ett annat tydligt tema är också det stora avstånd till 
arbetsledning och politiker som " de Frustrerade" beskriver. Politikerna 
skildras som oförstående och okunniga och att de håller fast vid ett traditi
onellt arbetssätt. Flera av intervjupersonerna uppger att de också saknar stöd 
och inspiration från arbetskamraterna. Vad blir då utfallet utifrån denna 
mörka bild som tecknats ovan? 

Socialarbetarna dämpar tron på sin egen förmåga och ställer ner förvänt
ningarna. En viss uppgivenhet när det gäller möjligheter till förändringar 
uppstår. De svårigheter som de upplever förlägger de både hos organisa
tionen och hos sig själva. Ett svårt arbete som bedrivs utan stöd hos 
uppdragsgivare och arbetsledning determinerar misslyckande och kompe
tensbrist. Socialarbetarna ser möjligheter att kunna göra ett "bra" arbete och 
har i den meningen utifrån vårt teoretiska begrepp - handlingspotential - men 
de har mycket begränsade faktiska möjligheter att kunna göra ett "bra" 
arbete - de ges inte tillräckligt handlingsutrymme vilket förhindrar en 
utveckling av arbetet och verksamheten. 

De Skuldtyngda. 

Utsageområde 1. 

Utsagor om socialt arbete: innebörd, möjligheter och krav. 

Jag upplever att det har blivit mera byråkrati - flera överklagningar, mer 
att dokumentera. 

Jag skulle tro att om man riktigt ville styra det här och gick in för det, så 
kanske man skulle kunna det. Det är väl ett mönster man är inne i. 

Jag vill inte alls skylla det här på förvaltningen som sådan som rår för 
det. Jag tror att det är mycket som ligger på oss själva också. 

I svårare ärenden bör man inte vara ensam. Det är tryggt att ha någon 
annan med sig. Men, frågan är, orkar vi med det? 

Upplever nästan aldrig här att folk kommer bara för att få sina pengar, 
man kan sitta och prata om annat också. 

Man. kan inte gå in och säga, att så och så gör vi utan man måste alltid 
hålla det där formalistiska runtomkring. 
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Lätt att gå i samma hjulspår hela tiden och inte vara öppen för föränd
ringar. 

Vi ska ju betjäna människor.. Då får man ju ta de fördelar och nackdelar 
som är med det. 

Jag tycker inte att det är någonting som är direkt okvalificerat. 

Efter så många år är det väldigt svårt att uppleva någonting som väldigt 
tillfredsställande eller väldigt negativt. 

Det är för mycket jobb på varje socialsekreterare. Det har bara blivit så, 
det har bara rullat vidare. 

Vi har ju ändrat på mycket här, men det är ju fel på hela kontoret. Jag 
tror man måste ha hjälp från centralt håll. 

Vi socialarbetare har ju ingenting att ta i egentligen, utan det är ju bara 
vad riksdag, kommuner och ramlagar bestämt... man sitter ju i en jädra 
sits när man ska jobba efter det som är tryckt. Det är ju styrt hela vägen. 

Människor som har stora problem, bakomliggande orsaker, då känner 
man den där vanmakten. 

Jag vet exakt vad jag ska göra, men problemen de kan jag inte göra så 
mycket åt. 

Jag känner nästan obegränsad frihet att lägga upp mitt jobb. 

Det administrativa har blivit lättare. 

Jag upplever inte någonting helt omöjligt. Om jag inte kan göra det själv 
det finns ju andra att ta hjälp av. 

Utsageområde 2. 

Utsagor om organisationen 

Vi upplever den här organisationen bra. I själva organisationen kan jag 
inte se något hinder. 

Vi har ett problemfritt förhållande mellan politiker och tjänstemän. Ett 
ganska öppet förhållande. 

Jag får hemskt mycket från chefen. Framför allt får jag avreagera mig, 
så att jag klarar av mitt eget jobb. 

Vi har en fantastiskt fin anda. Jag tycker absolut inte att vi har några 
problem. 
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Jag kan ju inte bestämma precis vad jag vill jobba med eller vad jag vill 
prioritera i mitt jobb. Jag är hela tiden bunden till de ambitioner 
som politikerna har. Det är de som styr hela verksamheten. 

Politikerna - de sitter och petar i detaljer. De saknar kompetens och i 
många avseenden även kanske intresse att engagera sig i det. Vi 
har väldigt ringa styrning från nämnden i många avseenden. 

Jag vet inte om organisationen klarar av de här känslomässigt krävande 
uppgifterna, som den nu är uppbyggd. 

En del socialarbetare låter jobbet gå till slentrian, andra är ambitiösa 
men de kommer nog inte så lång väg i det system som finns. 

Utsageområde 3. 

Utsagor om utfallet - resultatet av arbetet samt önskvärda förändringar. 

Det är ju oerhört svårt för en enskild tjänsteman att förändra någonting. 
Det måste ju förankras politiskt. 

Vi pratar mycket om det här med förändringar - här är det inte mycket 
som händer rent konkret. 

Det händer ju inte mycket, och vad beror det på? Man har kört ner i 
hjulspår och det är oerhört svårt att ta sig ur dem. 

Upptäcker kanske att det här med relationsproblem och konflikter med 
människor inte passar mig så bra egentligen, man blir administratör 
eller byter jobb eller blir kvar utan att utvecklas. 

Man ger upp den här kamplusten som man hade... när man träffar de här 
gamla gråa socialarbetarna, som egentligen är ganska less på vad de 
håller på med. 

Alla jobbar på sitt sätt med sitt jobb, ord, men inte mer, ingen handling. 

Så finns det ju en socialarbetarkår som jobbat länge, de sitter där med 
alla illusioner krossade och de tynar bort. 

(Är vi känsliga för nya behov?) Tja, känslig, vi har väl inte kunskaper 
och vi har inte heller resurser att möta det här. 

(Hur lyckas ni klara de här uppgifterna?) Jag tycker nog att vi klarar det 
ganska bra. 

Jag kan inte säga att det är några uppgifter som är speciellt eftersatta. 
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Jag tror det är svårt att få någon samling kring nya ideér hos hela kåren, 
det finns en hel del motvilja mot förändringar... Tror att det 
är bekvämare om det är som det är. 

Sammanfattande beskrivning av gruppen Skuldtyngda. 

Denna grupp som kategoriseras utifrån att de har handlingsutrymme men 
ingen handlingspotential utgörs av åtta personer. Gruppen beskriver arbets
uppgifterna som svåra och känslomässigt krävande. Vi får intrycket att möj
ligheterna är stora att möta dessa svårigheter eftersom arbetet beskrivs som 
självständigt och då man säger sig ha stor frihet att påverka innehåll och 
utformning. Organisationen beskrivs som ändamålsenlig och väl fungerande 
och man får det stöd man behöver från arbetsledning och arbetskamrater. 
Utifrån detta budskap är det rimligt att anta att de i stort sett är nöjda med sin 
arbetssituation. 

Två av intervjupersonerna har valt att utgå ifrån den verklighet som formar 
sig utifrån de behov som klienterna verbalt efterfrågar. Den frihet i arbetet 
och de fungerande relationer till arbetsledning och arbetskamrater som de 
ger uttryck för, tycks alltså ge möjligheten att välja denna verklighet. Arbetet 
blir ytligt och defensivt och den mänskliga problematik som klienten inte 
vill eller förmår ge uttryck för ligger kvar i botten som dåligt samvete. 

Men samtidigt kan man lika tydligt utläsa ett motsatt budskap. När det gäller 
en djupare problematik säger de sig inte kunna göra någonting. Arbetet 
beskrivs som krävande och omöjligt. Man blir "mättad" och avskärmar sig 
känslomässigt samt flyr till administrativa uppgifter. Förändringar betraktas 
som illusoriska. Socialarbetarna pratar om hur man borde arbeta och alla 
enas om ett förändrat arbetssätt, men de går inte till handling. 

De Uppgivna. 

Utsageområde 1. 

Utsagor om socialt arbete: innebörd, möjligheter och krav. 

Att bara arbeta med klienten, det tror jag inte på. Det är en psykologisk 
uppgift. 

Det är ett tufft jobb, det är tyngre ärenden nu. Det är svårare att komma 
klienterna in på livet och verkligen komma underfund med vad 
vi egentligen kan hjälpa dem med. 

Vår kompetens räcker inte långt. Jag känner att jag brister i kompeten
sen varje dag. 
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Om man skall jobba intensivt med nåt, då kan man inte ha så många 
ärenden. 

Sen är det ju väldigt tunga saker som kan komma upp. Familjeproblem 
och liknande. Man känner sig väldigt osäker ibland. 

Alla dessa samråd hit och dit. Ja, det är hemskt mycket administrativt. 

Det finns ju i det här jobbet en enorm frihet, där tangerar man den enda 
riktigt stora fördelen med det här jobbet. Dels friheten att kunna 
ha klientkontakt dels friheten att kunna värja sig emot den. 

Otillredsställelsen - den finns ju latent hos de flesta, det är jag medveten 
om. 

(Hur hanterar man otillfredsställelsen?) Jag har resignerat. 

Jag har vikarierat för inspektören. Bara den känslan att jag inte är 
tillgänglig för klienten, den skapar en psykisk lättnad. 

Vi har ofta sånt tryck på oss från många olika håll. Vi har en mycket 
utsatt position. Folk kan kräva någonting på stubinen. 

Det är väldigt svårt att tänka om, att tänka i nya banor. Det här tycks 
man ju ha rutin på. 

Arbetet är inte stimulerande och utvecklande, det ser aldrig ut att bli 
någon ljusning. 

Utsageområde 2. 

Utsagor om organisationen 

Vi har ju så lite stöd från politikerna...då måste man ju gnata och det tar 
ju tid. 

Otillfredsställande...att politikerna här inte prioriterar vad man ska göra 
inom kommunen. De har en femårsplan, man den följs sällan. 

För att vara uppriktig, så tror jag att socialtjänsten här, eller 
socialnämnden, är lik den gamla tidens socialhjälp. 

Jag kan tänka mig att du får ha mycket på fötterna innan du går upp till 
nämnden. Säger du att du ska dra igång ungdomsverksamhet här, då tror 
jag ju inte att du blir tagen på allvar det minsta, utan det är tvunget att 
du verkligen har mycket på fötterna för att motivera dig. 

Jag upplever att det är ett långt steg mellan mig och nämnden. 
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Det är nästan alltid så att man förväntar sig att bli ifrågasatt. Man får 
aldrig någon positiv feedback från nämnden. Det får man överhuvud 
taget inte från någon som är över en här. 

Det fenomenala är ju att det ligger s a s i organisationen och 
premieringen, att befordran innebär minskad klientkontakt. 

Arbetsledningen - det finns inget engagemang hur vi löser enskilda 
ärenden, men hur organisationen ser ut det kan man diskutera. 

Misslyckandena är så invävda i det här systemet, så jag har ännu inte 
fått kritik för något misstag, som jag har gjort här. 

Systemet, organisationen i sig är försvarbar. Det är personerna det 
handlar om! 

Man kan ju jobba fram saker tillsammans och ta upp... men det är klart 
att det är ju trögt i den här organisationen. 

Utsageområde 3. 

Utsagor om utfallet - resultatet av arbetet. Utsagor om önskvärda 
förändringar 

Vi kan ju inte förändra vårt arbete i takt med samhällsutvecklingen - vi 
hinner inte det. Det tar så lång tid att förändra människorna tror jag. 

Egentligen tror jag man skulle få växla lite, byta uppgifter lite. Vara 
befriad från människokontakt lite. 

Skulle vilja slippa ha det så byråkratiskt. Det är klart, anteckningar 
måste man ju ha, men jag tycker det är för mycket paragrafer. 

De senaste fem åren? Det är pseudohändelser som har hänt. Det är 
socialtjänsten, att klienten i kontakten med oss är mer på samma plan. 
Men summan av kardemumman är ändå att problemen håller i sig. 

Omvärlden? Den påverkar oss inte. Det är lagstiftning som påverkar oss, 
och det är projekten som påverkar oss - övrigt är rena kuriosan. 

Jag tror att man på något sätt måste specialisera sig. Det går inte att tro 
att man är omnipotent, som man lär sig på socialhögskolan. 

Vi borde ha lite framförhållning, jag tror vi är väldigt dåliga på det. 

Jag tror inte att man med den här socialnämnden har en progressiv 
framåtriktande socialtjänst, utan här har man mer den inställningen att 
det gäller att lappa igen tillfälligt. 
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I behandlingsärenden är det väldigt svårt att veta vad man åstad
kommer. Böljar man tänka på det där i större perspektiv, då blir man 
missmodig och då tappar man sugen. 

Jag tror att man sänker kraven ganska snabbt efter det att man börjat 
jobba. Man får väldigt låga krav på vad man kan förändra. 

Som enskild socialarbetare orkar man nog inte med någon större föränd
ring för människor. 

Jag kan ju inte skriva ut mänsklig kontakt på en rekvisition. Det är ju 
där man känner sig så otillfredsställd i jobbet, maktlös alltså. 

Man orkar inte ta emot hur mycket som helst av problem och ångest och 
folk som har det jobbigt. Man kanske skärmar av sig också, tar inte in 
all information. 

Sammanfattande beskrivning av gruppen Uppgivna. 

Denna grupp som kategoriseras utifrån att de saknar både handlingspotential 
och handlingsutrymme består av sex personer. Gruppen kännetecknas av att 
de upplever sig ha en mycket utsatt position som socialarbetare. De känner 
att de har krav från många håll - allmänheten, andra myndigheter och klient
erna. De identifierar flera starka krafter som arbetar emot deras intentioner. 
Strukturella orsaker som de inte kan påverka. Politiker och arbetsledning är 
ointresserade av basarbetet och ger inget stöd till socialarbetarna. De hjälper 
inte heller till med att konkretisera och tydliggöra några mål eller någon 
strategi för det sociala arbetet. De identifierar också hinder hos sig själva i 
form av bristande självförtroende och kompetens. 

Vilka är då deras tolkningar av sin arbetssituation och möjligheterna att 
förändra den? De ser arbetsuppgifterna som svåra och delvis oföränderliga. 
Det mesta slår tillbaka på dem själva- deras egen oförmåga- och i konse
kvens därmed en strategi som är självreducerande. De nedtonar sina egna 
möjligheter - "endast små förändringar är möjliga". De gör det utifrån före
ställningen om att problemen verkligen är omöjliga. De svårigheter som de 
upplever och som i själva verket ligger på ett annat plan förlägger de hos sig 
själva. Det som tycks vara en omöjlig arbetssituation, omtolkas till att vara 
omöjliga problem. 

Vilka skillnader och likheter finns det då mellan de olika grupperna ? 

Vad skiljer respektive förenar gruppen Frustrerade och 
gruppen Aktörer ? 

Båda grupperna har, utifrån vår kategoriindelning, handlingspotential. De 
identifierar problem och brister i verksamhetens uppläggning. Dessa prob-



127 

lem försvårar bl a möjligheten till ett djupare och mera kvalitativt arbete nära 
klienterna. Medan aktörerna också anses ha"handlingsutrymme" påstår vi att 
"de frustrerade" saknar "handlingsutrymme." Hur kan vi påstå detta? Varför 
saknar de frustrerade handlingsutrymme? En tolkning som ligger nära till 
hands - utifrån vår definition av handlingsutrymmet- är att rela-tionen mellan 
socialarbetare och arbetsledare inte är organiserade i enlighet med våra 
grundläggande antaganden som bl a innebär att systemet - verk-samheten -
ej är upplagd utifrån basarbetets krav. Relationen tycks inte vara sådan att 
socialarbetarna ges stöd att när behov finns kunna arbeta i en djup, långvarig 
och nära relation till klienten, samt att kunna avgöra när ett mer distanserat 
relationsförhållande är lämpligt. Det är vår preliminära tolkning att "de 
frustrerade" upplever att de inte har någon chans att påverka och förändra sitt 
arbete i enlighet med de intentioner och ambitioner som de har. De saknar 
mao ett institutionellt handlingsutrymme och det är därför inte konstigt att de 
upplever att de är frustrerade. 

Skillnader och likheter mellan gruppen Frustrerade och 
gruppen Skuldtyngda. 

De Frustrerade identifierar bristerna i hela verksamhetens uppläggning. De 
har idéer och ambitioner för ett arbete som innebär ökad klientkontakt, men 
inser att detta kräver att socialarbetarna ges tid, stöd, och förståelse från 
arbetsledning och politiker. De har således - utifrån vår kategoriindelning av 
materialet - handlin gspotential men de ser att de inte har något handlings
utrymme. De handlar utifrån sin begränsade handlingsvärld. Det hjälper 
alltså inte att de identifierar bristerna då de inte har någon chans att 
förverkliga sina idéer och intentioner med arbetet. 

Medan de Frustrerade förlägger problemen och svårigheterna i första hand 
hos organisationen, så förlägger de Skuldtyngda orsakerna till svårigheterna 
till stor del hos sig själva - de orkar inte. De ser inga problem i organi
sationen. En likhet mellan grupperna är att utfallet blir negativt för dem 
båda. De hjälper således inte att gruppen Skuldtyngda har "handlings
utrymme" då de inte tycks kunna utnyttja detta så att deras arbete kan 
upplevas mera positivt och möjligt att förändra och utveckla. Deras "hand-
lingspotential" - dvs deras föreställningar om möjligheterna att göra ett "bra" 
socialt arbete blir väldigt pessimistisk och begränsar deras handlings
möjligheter. 

Skillnader och likheter mellan gruppen Skuldtyngda och 
gruppen Uppgivna. 

Vi påstod tidigare att gruppen Skuldtyngda - utifrån vårt sätt att kategori
indela materialet - har handlingsutrymme då de ser sig ha stor frihet att 
påverka innehåll och utformning av jobbet, och då organisationen beskrivs 
som väl fungerande. Men samtidigt kan vi utläsa ett motsatt budskap. När 
det gäller djupare problematik säger de sig inte kunna göra någonting. Arbe
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tet beskrivs som "styrt utifrån" och svårt att förändra. De pratar om hur svårt 
det är att ta sig ur invanda mönster och hjulspår. Trots att det initiait ser ut 
som om de skulle vilja förändra sitt arbete utifrån de positiva möjligheter 
som de ser, så blir resultatet att de ger upp den kamplust de en gång hade. 

Hur kan det komma sig att man kan uppleva sitt arbete som både fritt och 
utvecklande och ofritt och defensivt samtidigt? Vilket av de båda budskapen 
ska man tro på? Det är vår tolkning att båda verkligheterna är "sanna". Man 
kan i sin arbetssituation se många olika "verkligheter". Problemet är snarare 
att välja vilken verklighet man vill utgå ifrån för att åstadkomma ett tillfreds
ställande arbete. De båda verkligheterna belyser på sitt sätt samma situation. 
Socialarbetarna anförtros svåra och krävande arbetsuppgifter och ges också 
formell frihet - via bl a delegation - att ta sig an dessa uppgifter. Samtidigt 
får de inte nödvändigt stöd, vägledning och kunskapsutveckling från sin 
omgivande organisation för att kunna utföra dessa arbetsuppgifter. Den 
frihet som socialarbetarna upplever blir ett skenbart handlingsutrymme - en 
hindrande frihet! 

Vår tolkning kan föras ytterligare ett steg: 

Eftersom socialarbetarna ger uttryck för dessa motsägelsefulla budskap 
samtidigt - uppenbarligen utan att vara medvetna om det, så innebär det att 
vår tolkning - om den är riktig - ligger utanför deras egen tolkningsmöjlighet 
av sin arbetssituation. Om man utgår från att man bara kan identifiera de 
handlingsalternativ som ligger inom ens egen tolkningsram, innebär det att 
så länge detta omedvetna förhållande kvarstår föreligger heller inte möjlig
heten till en reell förändring av arbetssituationen. 

Om vi då återvänder till gruppen Uppgivna så ger de uttryck för en total 
avsaknad av stöd, intresse och vägledning från arbetsledningens och politi
kernas sida. Samtidigt som de menar att misslyckandena är invävda i syst
emet och att systemet premierar minskad klientkontakt, så framför de önske
mål om att få möjlighet att byta arbetsuppgifter så att de kan befrias från 
ytterligare klientkontakt! Det sociala arbetet verkar ytterst plågsamt för 
denna grupp. De har svårt att se några resultat och betraktar förändringar 
som i stort sett omöjliga. För att minska "plågsamheten" skärmar de av sig 
och undviker att ta in all information. De ger uttryck för stark otillfreds
ställelse och maktlöshet, de ser inte någon ljusning - de har gett upp. 

Likheter och skillnader mellan gruppen Frustrerade och 
gruppen Uppgivna. 

Båda grupperna identifierar problem och svårigheter i organisationen, bl a 
bristande, stöd från arbetsledning och politiker. En stor skillnad mellan 
grupperna består i att de Frustrerade inte ensidigt förlägger orsakerna till 
svårigheterna hos sig själva eller i arbetsuppgifternas svårighetsgrad, vilket 
däremot gruppen Uppgivna tycks göra. 
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Har leken blivit allvar? 

Vi för nu in ett stänk av allvar i begreppsleken och gör tentativa tolkningar 
av socialarbetarnas strategier utifrån att de befinner sig i ett mål-
medelrationellt system. Vi gör det utifrån det resonemang vi förde i kapitel 4 
med hänvisning till Webers begrepp målrationalitet och värderationalitet. Vi 
menar att socialarbetarna kan ha en strategi som antingen innebär en 
anpassning till mål-medelrationaliteten eller så accepterar man inte denna 
rationalitet utan ansluter sig mer till ett värderationellt handlande. Kanske 
kan de olika idealtyperna/strategierna utifrån detta resonemang vara 
intressanta i sig och ytterligare bidra till förståelsen av en vårdorganisation. 

Aktören. 

Aktören kan vara en person som har anpassat sig till systemet och som 
därför känner sig fri och beredd att handla. Den här personen ser inga större 
problem utan accepterar de ramar som finns, då han anser dem legitima. Han 
tillägnar sig snabbt det administrativa språket. Vi kan också anta att den här 
personen är rädd för att gå in en känslomässig relation till en annan 
människa. Rädslan elimineras genom att personen använder sig av ett 
distanserat språk vilket också leder till ett distanserat förhållningssätt. Vi 
skulle kunna säga att denna person är den typiske byråkraten som ställer upp 
på det mål-medelrationella synsättet. 

En annan aktör kan vara en person som inte ställer upp på det mål-
medelrationella synsättet utan i stället använder sig av det för att uppnå sina 
värderationella syften. Personen testar systemets regler och gränser för att på 
olika sätt kunna komma förbi dessa och på så sätt nå sina syften. Personen 
ifråga kan känna en sådan motvilja mot systemet (målrationellt tänkande) att 
han vägrar att tala systemets språk. Den här aktören räds varken "systemet" 
eller klienterna. Vi skulle kunna kalla den här personen för den typiske 
taktikern. 

Den Frustrerade. 

Den frustrerade inser att det är mål-medelrationaliteten som gäller, men kan 
inte använda sig av systemet. Den här personen har ett värderationellt 
synsätt, men hittar inga vägar att förändra. Personen menar förmodligen att 
hela systemet måste förändras. Vi skulle kunna kalla den här personen för 
den typiske idealisten. 
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Den skuldtyngde. 

Den här personen har accepterat mål-medelrationaliteten. Han fungerar 
mekaniskt och tar okritiskt till sig systemets regler och definitioner. Det här 
kan vara en person som går igenom skolan för att få sina betyg (mekanisk 
inlärning) men som vid en direktkontakt med klienterna upptäcker att han 
inte har de kunskaper han borde ha. Den här personen arbetar efter ett 
målrationellt synsätt som innebär att följande "imperativa" värderingar styr 
handlandet: 

- uppnå det syfte du har definierat 

- vinn, du får inte förlora 

- håll dig kall, visa inga negativa känslor 

- betona det målrationella/instrumentella 

Dessa värderingar tenderar att ge ett rutinmässigt handlande som resultat. I 
enkla och okomplicerade situationer utgör denna "handlingsmodell" en 
tidsekonomisk strategi, medan den i förvirrade och konfliktfyllda situationer 
blir oanvändbar och leder till låg "effektivitet". Socialt arbete är vanligtvis 
inte enkelt och okomplicerat, utan innebär ofta att starka känslor aktualiseras 
i samband med "behandlingen" både hos klienten och socialarbetaren. Det 
medför att den här instrumentella handlingsmodellen gör det omöjligt för oss 
att förstå och hantera det som sker i relationen. Den skuldtyngde känner sig 
osäker, okunnig, rädd och förlägger orsakerna till svårigheterna hos sig själv. 
Denna person inser inte att det målrationella synsättet i organisationen 
påverkar relationerna till klienterna, utan förlägger skulden hos sig själv och 
blir därför handlingsförlamad. 

Den Uppgivne. 

Den här personen upptäcker att han inte trivs inom det mål-medelrationella 
sammanhanget. Han upplever sig inte ha något handlingsutrymme. Därför 
försöker han kompensera detta genom att arbeta värderationellt. När han då 
gör det upptäcker han sin egen oförmåga att hantera känslorna som en resurs 
och därför blir han besviken och uppgiven. 

Vad har då denna avslutande lek lett fram till? 

Den här avslutande leken att koppla ihop Webers begrepp mål-medelrati-
onalitet och värderationalitet med våra teoretiska begrepp handlingspotential 
och handlingsutrymme har fört analysen ett steg längre. Individen kan 
utifrån ett mål-medelrationellt synsätt identifiera sina prestationer i 
förhållande till "organisationen". Vad vi också kan visa är hur personen 
utifrån ett värderationellt synsätt kan värdera sina egna resultat i förhållande 
till sina egna resurser. 



Del 3: KOMMUNIKATIONSSTUDIEN 
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KAPITEL 13. 

ATT ANALYSERA KOMMUNIKATION. 

Studiet av kommunikation och samtalsinteraktion är ett ganska nytt område. 
Det betraktas fortfarande som mer eller mindre perifert av utövarna inom 
många discipliner inkluderande lingvistik, kognitiv psykologi, social
psykologi, och sociologi. Detta nya område med skiftande utgångspunkter 
och infallsvinklar, har under det senaste årtiondet genomgått en snabb 
utveckling, och ett mycket stort antal böcker och rapporter har producerats. 
Vi väljer därför att subjektivt peka på några "skolbildningar" som vi anser 
har haft betydelse för utveckligen inom detta område. 

Studiet av kommunikation, samtalsinteraktion - med en löslig och ganska 
vag term - språkpsykologi - har i stor utsträckning påverkats av utvecklingen 
inom lingvistik eller allmän språkvetenskap. Den moderna lingvistiken har 
sina rötter i USA, men det finns också en kontinental tradition, t ex Saussure. 

Mätandet av mening. 

Språk och psykologi har haft mycket med varandra att göra. Inlärnings
psykologin hade i ett tidigt skede fram till 1950 -talet ett slags "anti-språk". 
Inlärningspsykologin sysselsatte sig fram till 1950- talet med meningslösa 
stavelser. Före studiet av språk sysslade man i huvudsak med det som är 
bekant under termen "klassisk betingning". 

Inlärningspsykologins kvalitativa språng inträffade i slutet av 1950- talet, då 
man upptäckte att man måste syssla med inlärning av mening, dvs språk. 
Man upptäckte språket i betydelsen något icke meningslöst. Charles E 
Osgood kom att framstå som en viktig person i den här utvecklingen 
(Osgood, 1957). Han införde två viktiga begrepp - generalisering och 
differentiering. Han fann att först när man kan skilja mellan dessa två 
antagonistiska principer kan man lära sig språk. 

Wynne och Singer (1963) - kollegor till Bateson - har i samband med sina 
studier av schitzofrena familjer gjort följande iakttagelser när det gäller 
begreppen differentiering och generalisering: 

Om kommunikationen är vag och dubbeltydig i uppmärksamhetsfasen så lär 
sig inte barnet att differentiera begrepp. Barnet får ett amorft tänkande - dvs 
det sammanblandar begrepp. Om kommunikationen är vag och dubbeltydig i 
tolkningsfasen lär sig barnet visserligen att differentiera begrepp, men kan 
inte integrera dem, dvs göra generaliseringar. Slutsatsen blir att man måste 
först kunna differentiera mellan olika begrepp innan man kan göra 
generaliseringar. 
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Vi gör här en sammanfattning av huvuddragen i det "Osgoodska 
paradigmet". Osgoods teori om verbal förmedling innebar att han tog det 
djärva steget att be försökspersonerna direkt redogöra för arten av sina 
begrepp. Men i stället för att fråga dem: "Vilket är ert begrepp om X?", 
uppfann han ett fyndigt tillvägagångssätt anpassat efter en skattningsmetod. 
Han bad försökspersonerna att placera sina begrepp på en skattningsskala. 
Osgood fick då ett antal sannolikhetskonstateranden - dvs. personernas 
allmänna begrepp. 

För att få en fylligare uppfattning om de begrepp personerna skulle beskriva 
så behövde Osgood skatta dem utifrån en mängd olika dimensioner. Hur 
många dimensioner skulle behövas egentligen? För att få svar på den frågan 
samlade Osgood 50 dimensioner rubricerade med olika adjektivpar och 
tillämpade sedan faktor- eller dimensionsanalys för att se om denna 
dimensionslista, eller skala, kunde skäras ned till ett förhållandevis litet antal 
fundamentala dimensioner. Han samlade data från en stor grupp 
försökspersoner, vilka skattade 20 olika bergrepp på 50 skalor. Det något 
oväntade resultatet var att de 50 dimensionerna kunde reduceras till tre 
fundamentala dimensioner eller faktorer: 

1. Värderingsfaktor. 

Dimensioner som god-dålig, trevlig-otrevlig, sakral-profan reducerades till 
vad Osgood kallade en värderingsfaktor eftersom skattningen av begreppen i 
alla dessa dimensioner tenderade att vara inbördes korrelerade. 

2. Styrkefaktor. 

Dimensioner som stark-svag, stor-liten, tung-lätt, reducerades till vad som 
kallades styrkefaktor. 

3. Aktivitetsfaktor. 

Dimensioner som aktiv-passiv, snabb-långsam, skarp-slö, reducerades till 
vad som kallades en aktivitetsfaktor. 

Nu är det uppenbart att dessa tre faktorer inte är de enda fristående 
dimensionerna genom vilka begrepp kan beskrivas. Så kan t.ex. berättelser 
skattas längs dimensionen allvarlig-humoristisk, en dimension som är ganska 
oberoende av de tre ovannämnda dimensionerna. Icke desto mindre har 
upprepade undersökningar i en mängd olika kulturer och med olika skalor 
och begrepp, genomgående pekat på dessa tre dimensioner som de som 
oftast och mest markant appliceras på begreppen (Osgood, 1962). 

Detta är ett viktigt resultat som vi måste begrunda. Det tyder på att tre 
viktiga sidor hos varje begrepp svarar mot dess positioner längs de tre 
fundamentala dimensionerna - hur "bra", hur "starkt" och hur "aktivt" det 
uppfattas vara. Få begrepp är neutrala på alla tre skalorna. Skattningsskalan 
är intimt förbunden med en fundamental psykologisk process: den 
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tillfredsställande, belönande, eller förstärkande egenskapen hos ett stimuli 
(eller omvänt; den otillfredsställande, straffande, eller icke-förstärkande). 

Osgoods tre dimensioner är universella, eller som man ibland säger, 
synkretiska - en sammansmältning av flera andra dimensioner. Möjligen kan 
detta vara en konstruktion i undersöknings - och analysproceduren, men det 
kan också vara en återspegling av vårt tänkandes synkretiska karaktär. 
Storlek och vikt t ex mäts bägge i styrkedimensionen, vilket möjligen 
återspeglas i det faktum att det tar lång tid för barn att inse att storlek inte 
nödvändigtvis är korrelerat med vikt - att stora saker som ballonger ibland 
kan vara motsatsen till tunga (Carroll, 1967). 

Enligt Osgood kan en persons begrepp betraktas som lokaliserade i en 
"semantisk rymd" av så många dimensioner som accepteras som 
fundamentala. För en del experimentella syften är det värdefullt att mäta: 

1) begreppens polaritet, dvs deras avstånd från medelpunkten eller origo i 
den semantiska rymden samt 

2) avståndet mellan begreppen, dvs hur skilda deras "betydelser" är. 

Den generativa transformationsgrammatiken. 

Samtidigt med Osgood fick språkpsykologin en avgörande vändning i slutet 
av 1950- talet genom lingvisten Noam Chomskys utveckling av den s k 
generativa transformationsgrammatiken (g-t grammatiken) vilken tycktes 
innebära stora landvinningar. Mycket snart kom också psykologer i kontakt 
med dessa nya teorier och började försöka tillgodogöra sig de lingvistiska 
framstegen för att använda dem inom psykologin. På kort tid etablerades 
detta nya synsätt bland språkpsykologerna, vilket resulterade i en omfattande 
empirisk forskning som ofta rörde produktion och förståelse av enskilda 
satser. 

Vi har inte för avsikt att här ge någon detaljerad redogörelse för den 
Chomskyanska g-t grammatiken, utan nöjer oss med att ge följande mycket 
summariska beskrivning. En transformation kan man definiera som en regel 
som beskriver hur man genom vissa förändringar (omkastningar, tillägg, och 
strykningar av ord och fraser) kan komma ifrån en syntaktisk till en annan 
syntaktisk struktur. Inom g-t grammatiken innebär analysen att varje mening 
måste syntaktiskt analyseras på två nivåer - en abstrakt sk djupstrukturell 
nivå och så den s k ytstrukturella nivån - som i allt väsentligt är meningens 
verkliga yttre form. Kan man då inte säga att djupstrukturen helt enkelt är en 
vanlig mening, fastän en annan än den vi utgick ifrån? Svaret är att i g-t 
grammatiken utgår man från en abstrakt representation som inte är lika med 
den ursprungliga konkreta meningen, men som liknar den i väsentliga 
avseenden. Utifrån Chomskys teori är det naturligt att alla språk, särskilt 
sådana de föreligger hos små barn, uppvisar många universella drag, vilka 
antas vara biologiskt bestämda. Chomsky menar alltså att de universella 



134 

dragen beror på en medfödd för språket specifik förmåga. Språkets funktion 
är främst att vara ett medel för tänkande, först i andra hand något som 
används i kommunikationen med andra individer. 

Vi påstår att Chomskys "djupspråk" innebär att man inte hittar någon 
mening. Det är endast ett lingvistiskt regelsystem, en reglerande princip. 

Parallellt med utvecklingen av g-t grammatiken och dess splittring i olika 
varianter har hela tiden funnits en språkvetenskaplig tradition som haft andra 
utgångspunkter för sin forskning än t.ex. Chomsky (1968). En representant 
för denna är engelsmannen Halliday (1971,1973,1975). Hans utgångspunkt 
är att språket är funktionellt, och att det fullgör vissa uppgifter i människans 
anpassning till omvärlden. Språket betraktas vidare som ett av människans 
beteenden, som alla antas vara resultat av en utvecklingsprocess, en 
evolution, och som därför är anpassade till människans yttre villkor. Således 
menar Halliday att varje språk är anpassat till de krav som den kultur ställer i 
vilken det talas. Ett språk ser ut som det gör, därför att det ställs vissa krav 
på det. Ett sådant mycket allmänt krav är att kunna organisera andra 
människor och att påverka deras beteenden. Halliday antar att alla språk 
används i detta syfte, dvs det skulle finnas funktioner som är gemensamma 
för alla mänskliga språk. 

Det problem som Halliday vill lösa kan formuleras så: varför är språket som 
det är ? Halliday vänder sig mot att man enbart ska studera språkets interna 
struktur . så som en mycket inflyelserik tradition inom lingvistiken har 
rekommenderat och dit den Chomskyanska forskningen hör. Halliday anser 
att det enda sättet att nå klarhet i varför språken faktiskt ser ut som de gör, är 
att studera hur språket används. 

Hallidays resonemang påminner mycket om Rommetveits - se det följande -
men med den mycket viktiga skillnaden att Halliday främst är intresserad av 
det lingvistiska systemet och hur det formats av de krav som en effektiv 
miljöanpassning ställer. Han tänker sig att det i språket finns en 
meningspotential och att varje språkligt meddelande är ett val som individen 
gjort i denna potential. Vi kan t ex välja att fråga, svara, att påstå något, göra 
bedömningar osv. Vidare finns det ett system i denna meningspotential som 
är dess grammatik. 

En språksyn som företräds av den norske psykologen Rommetveit 
(1968,1972,1974) har en socialpsykologisk utgångspunkt och innebär att han 
koncentrerat sig på avsedd och uppfattad innebörd hos det som 
kommuniceras, och hur det är möjligt att dessa innebörder skapas ur det som 
sägs. Denna analys saknar varje drag av den ingående explikering av 
språklig form, som är utmärkande för många grammatiker. Vi kan säga att 
Rommetveits undersökningar handlar om själva grundvalen för mänsklig 
social interaktion, där språket antas spela en avgörande roll. Vi kan 
sammanfatta Rommetveits syn på språket och hur det skall studeras i två 
punkter: 
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1. Språket är till sin natur ett socialt fenomen. 

2. Av detta följer att språket aldrig kan studeras lösryckt ur sitt sociala 
sammanhang. 

Att språket är socialt innebär att det är ett öppet system, vilket i detta 
sammanhang betyder att meningen av det som sägs måste framstå mot 
bakgrund av den sociala verklighet som skapas i dialogsituationen. Denna 
sociala verklighet måste vara gemensam för talaren och lyssnaren och blir 
det genom tysta antaganden och kontrakt som gäller i vaije språklig 
interaktion, men kan också bli det genom att man uttryckligen kommer 
överens om villkoren för det språkliga samspelet. Vi tolkar Rommetveit så 
att detta utesluter vaije språkteori, som hävdar att det hos ord och satser 
finns någon slags "bokstavlig" mening, eller att det finns begreppsliga 
realiteter som språket speglar. 

Innehållsanalys. 

Innehållsanalys som tradition, som bygger på informationsteori, växte fram 
under andra världskriget. Mycket kortfattat skulle man kunna säga att tidiga 
företrädare för denna tradition såg på språket i "stelnad form", ej såsom en 
del i en kommunikationsprocess. 

En av de mest kända personerna när det gäller analys av samverkan i grupper 
är Robert Bales. Han har konstruerat ett antal variabler som man kan 
använda när man skall kategorisera samverkansprocesser. Metoden 
presenterades redan 1950 (Bales 1950) och har sedan prövats i flera 
årtionden (Bales, 1970). Metoden går ut på att man samtidigt klassificerar 
handlingens kvalité, vem som utför den och i förhållande till vem. Bales 
kallar metoden för "Interaction Process Analysis". Termen "processanalys" 
avser att särskilja metoden från olika slags "innehållsanalyser". 
Interaktionskategorierna klassificerar inte vad som sägs, dvs meddelandets 
innehåll, utan snarare hur personerna kommunicerar, dvs vem gör vad i 
förhållande till vem i samverkansprocessen. Tidsföljden och "fram och 
tillbaka" - karaktären i interaktionen, är begreppsligt central för att man skall 
förstå kategorierna, fastän man kanske bara är intresserad av de 
sammanlagda sekvenserna från den period som ett möte omfattar. 

Genomgående över samtliga 12 kategorier i systemet tar man alltså inte 
hänsyn till innehållet i kommunikationen. De är i stället sysselsatta med 
formen, på vilket sätt personerna kommunicerar med varandra. Bales menar 
att de olika bedömningar som görs äi intuitiva och mycket nära "sunt 
förnuft". Syftet med kommunikationsanalysen är att avslöja grundläggande 
attityder hos människor, deras personligheter och deras positioner i en grupp. 
Bales menar att människor vanligtvis inte uppmärksammar hur de beter sig. 
De är vanligtvis mer observanta på vad de säger. Ett språk som visar hur 
man beter sig eller kommunicerar existerar parallellt med det mera explicita 
talspråket, och detta "beteendespråk" är många omedvetna om. Två olika 
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siffertabeller sätts upp för varje individ - en för de handlingar han tar initiativ 
till och den andra för de handlingar som riktas mot honom. När man gör 
tabeller över handlingarna som har initierats, så bryr man sig inte om den 
person mot vilken handlingarna riktas. När man gör tabeller över handlingar 
som man tagit emot, tar man inte hänsyn till den person från vilken de har 
kommit (initiativ-respons). 

De kategorier som används av Bales framgår av nedanstående figur. Som 
framgår finns det fyra huvudkategorier, vilka var och en är indelade i tre 
undergrupper : 

A. Positiva handlingar 

B. Försök till svar 

Frågor 

D. Negativa handlingar 

1. Verkar vänlig 
2. Dramatiserar 
3. Samtycker 

4. Ger förslag 
5. Ger uttryck för uppfattningar 
6. Ger information 

7. Frågar efter information 
8. Frågar efter uppfattningar 
9. Frågar efter förslag 

10. Samtycker inte 
11. Visar spänning 
12. Verkar ovänlig 

I en vidareutvecklad version av Bales system har de tre undergrupperna 
delats in i ytterligare undergrupper beroende på "riktningen" av handlingen. 
En tredimensionell modell erhålls därmed. De tre dimensionerna är: 

(N) Negative - (P) Positive 
(B) Backward - (F) Forward 
(D) Downward - (U) Upward 

En illustration av Bales modell är undergrupp DPB i kategori A 1. - Verkar 
vänlig. Den representeras av ett "underställt" (subbmissive)(D) och vänligt 
(P) beteende, varken uppgiftsorienterat eller värderande (B). Exempel på 
detta utgörs av responser på en komplimang; leenden, fnissanden, visar att 
man är förtjust. Ett skratt som tycks innehålla förtrolighet, glädje i den 
andres sällskap, eller om man är uppfylld med god vilja kodas som "Verkar 
vänlig" (A 1.) hellre än "Verkar spänd" (D 11.), där de flesta skratt annars 
kodas. Genom att använda sig av sociogram liksom matriser kan Bales visa 
på hur gruppmedlemmarna samverkar med varandra. 

Vad uppnår då Bales med sitt "analysschema" för grupprocesser ? Det är vår 
tolkning att Bales med sitt instrument kan klassificera olika individers 
beteenden och ingenting annat. Hans metod ger systematiserad "common-
sense", och leder till en karaktäristik av ytfenomen. Det nya med Bales 
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bidrag var dock att han inte bara gjorde en innehållsanalys av språket, utan 
att han gjorde en innehållsanalys av interaktionen. 

En mycket mer teoretiskt sofistikerad utgångspunkt representerar två 
svenska kommunikationsforskare Linell och Gustavsson (1987). De har 
utarbetat ett kodningssystem för samtalsanalys, och vi väljer att peka på 
några aspekter som vi bedömer som viktiga och särskilt intressanta utifrån 
vår egen forskningsansats. Linell och Gustavssons teoretiska grund
antaganden kan sökas i s k språkspelsanalys av dialog. Detta innebär att 
yttrandena i replikerna i en dialog betraktas som drag i kommunikativa spel. 
De ser språkspelen som en delmängd av de kommunikativa spelen - ett 
språkspel är ett kommunikativt spel, där minst ett drag är språkligt kodat, 
dvs normalt ett talat yttrande. 

Ett kommunikativt spel är en social aktivitet i vilken två eller flera personer 
påverkar varandra, kognitivt, emotivt och/eller konativt (viljemässigt). De 
gemensamma aktiviteterna i ett spel bildar en helhetsstruktur sådan att det i 
normalfallet gäller att: 

1. aktiviteten som helhet kan avgränsas från vad som föregår och följer 
den, dvs den har identifierbara start- och ändpunkter. 

2. aktiviteten har en viss inriktning eller syfte (tex. dialogen handlar om 
något bestämt. 

3. parternas handlingar är (åtminstone till en betydande del) medvetna och 
intentionella, och som sådana är de relaterade till vad man uppfattar 
som spelets syfte. 

De grundläggande analysenheterna utgörs av begreppen Initiativ och 
Respons. Ett samtal kan anses börja genom att en part A tar initiativ genom 
att föreslå en utgångspunkt för dialogen, varpå den andra parten B svarar på 
detta och ger en respons och eventuellt själv för in något nytt (tar ett eget 
initiativ). A kan i nästa replik ge en respons på B:s yttrande och eventuellt 
själv ta ett nytt initiativ, som B i sin tur kan svara på osv. En individs 
yttranden eller repliker analyseras alltså med utgångspunkt i dels hur de 
anknyter bakåt till partens senaste replik (eller någon annan tidigare replik), 
dels hur de genom att introducera något nytt för dialogen framåt (respons 
resp. initiativ). På denna grund söker modellen fånga viktiga delar av 
interaktionen mellan parterna och dialogens innehållsliga samstämmighet 
(koherens), samt den dynamiska kopplingen mellan interaktion och innehåll. 
Linell och Gustavssons intresse fokuseras alltså på dialogens dynamik och 
koherens och på parternas inbördes styrkeförhållanden (dominans). 

Linell och Gustavsson menar att de i motsats till många andra lägger repliker 
(turer), inte mindre enheter (akter) till grund för kategoriseringen. 
Huvudskälet till detta är att de vill fånga interaktionen mellan dialogens 
parter snarare än t ex replikernas inre textuella eller innehållsliga struktur. 
Det är alltså dynamiken i parternas samspel när de successivt byggger upp 
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dialogen som utgör fokus för deras intresse. Turen (repliken) är den enskilda 
partens bidrag och dynamiken ligger i hur turerna tas upp och tillåts (eller 
inte tillåts) ingå i den framväxande dialogen, och hur den enskildes bidrag 
anpassar sig till motpartens. 

Barnspråkforskare Ranghild Söderberg har använt sig av Linells teoretiska 
utgångspunkter ("turer", repliker) i sin forskning (t ex "Barnets tidiga 
språkutveckling", 1979). 

Den terapeutiska traditionen. 

Watzlawick et al. (1967) har kommit med ett mycket värdefullt bidrag när 
det gäller studiet av mänsklig kommunikation genom boken 'Pragmatics of 
Human Communication' . Eftersom Watzlawick et al. påverkat och inspi
rerat oss så pass mycket i vårt forskningsarbete ägnar vi dem lite större 
utrymme än övriga "bidragsgivare". De tankegångar och uppfattningar vi 
redovisar i den fortsatta framställningen härrör således från ovan nämnda 
bok. Watzlawicks tes är att det som skapar sjukdomstillståndet är defekter i 
den språkliga kommunikationen. Terapin skall därför riktas in mot 
kommunikationen och inte mot individen. 

Inledningsvis konstaterar han att fenomen blir omöljliga att förklara så länge 
som observationens omfattning inte är tillräckligt vid för att inbegripa den 
kontext där fenomenet uppträder. Om gränserna för undersökningen utvidgas 
till att inkludera effekterna av ett visst beteende på andra, deras reaktioner på 
det, och den kontext där det äger rum, då ändras fokus från den artificiellt 
isolerade enheten till relationen mellan delarna i ett vidare system. 

Watzlawick menar att studiet av mänsklig kommunikation kan delas in i tre 
områden: 

- satslära (syntax) 
- semantik 
- pragmatik 

Watzlawick betonar att han främst utvecklar resonemang kring det man 
brukar kalla textpragmatik. Med pragmatik menar han studiet av hur 
kommunikationen påverkar beteendet (och tvärt om). Han betraktar 
begreppen kommunikation och beteende som synonyma. Kommunikation är 
inte bara orden och deras betydelser, vilka utgör det primära intresset för 
"syntaktikerna" och "semantikerna", utan den innefattar också det icke
verbala språket. All kommunikation påverkar beteendet. Dessutom hävdar 
han att kommunikationen måste studeras i det kontext där den uppträder. 
Watzlawick har fokus på relationen mellan sändare och mottagare vilken 
förmedlas genom kommunikationen. 

Watzlawick gör intressanta jämförelser mellan sitt sätt att studera 
kommunikation och matematiken som disciplin. T ex variabler har ingen 
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betydelse i sig själva - de är endast meningsfulla i relation till varandra. 
Relationen mellan variabler bildar begreppet funktion. Han menar att det 
finns en intressant parallell utveckling av det matematiska begreppet 
funktion och psykologins uppvaknande inför begreppet relation. 

En annan aspekt som Watzlawick tar upp berör vår förmåga att kunna tala 
värt modersmål på ett korrekt och nästan självklart sätt utan att vi har 
kunskap om språkets grammatik och syntax, dvs de regler som styr språket. 
Han menar att vi kommunicerar ständigt och ändå är vi oförmögna att 
kommunicera om kommunikationen! Detta problem utgör huvudtemat för 
den här boken. 

Några olika axiom när det gäller kommunikation. 

Efter den ganska allmänna inledningen följer nu några preciseringar när det 
gäller studiet av mänsklig kommunikation (fortf. med utgångspunkt från 
Watzlawick, 1967). Först av allt konstaterar Watzlawick att det inte finns 
något motsatt begrepp till 'beteende'. Det går inte att undvika att "bete sig". 
Aktivitet eller passivitet, ord eller tystnad, alla har ett budskap med värde. 
De influerar andra, och dessa andra kan inte undvika att svara på dessa 
kommunikationshandlingar, varför de också kommunicerar. 

En ensam kommunikationsakt kallar Watzlawick för ett meddelande. En 
serie av medddelanden som utväxlas mellan olika personer kallar han 
interaktion. Han talar också om kommunikationsmönster, vilka är en högre 
nivå av mänsklig kommunikation. Ett annat axiom innebär att vaije 
kommunikation förutsätter en förpliktelse som därigenom definierar 
relationen. Detta är enligt Watzlawick ett annat sätt att säga att 
kommunikation inte bara förmedlar information, utan att den samtidigt 
förutsätter beteende. Enligt Bateson (1951) har dessa två operationer blivit 
kända som kommunikationens innehåll ("report") - respektive 
relationsaspekt ("command"). Relationsaspekten anger således kvalitén på 
budskapet och är därmed förknippad med relationen mellan de som 
kommunicerar. Ett språkligt utbyte, ett samtal mellan två eller flera personer, 
innehåller således dels ett budskap som avses och förmedlas och säger 
dessutom något om relationen mellan parterna och den verklighet där de 
samverkar. 

Watzlawick hävdar vidare att ju mera spontan och "frisk" en relation är desto 
mer kommer relationsaspekten att ligga i bakgrunden. Ansträngda och 
"sjuka" relationer karaktäriseras däremot av en ständig kamp om relationens 
natur, varför kommunikationens innehållsliga aspekt blir mindre 
betydelsefull. 

Hur ser då förhållandet ut mellan innehåll- och relationsaspekt? Den förra 
bidrar med kommunikationens "data", medan den senare anger hur 
kommunikationen ska uppfattas. "Det här är en order" eller "Jag bara 
skämtar" är verbala exempel på kommunikation om kommunikationen. 



140 

Eftersom relationsaspekten klassificerar innehållsaspekten kallas den för 
metakommunikation. 

Nästa viktiga specifika aspekt av kommunikationen som Watzlawick tar upp 
berör samspelet, utväxlandet av meddelanden mellan de som kommunicerar. 
För en utomstående observatör kan en kommunikationsserie ses som en 
oavbruten sekvens av meningsutbyten. Whorf, Bateson och Jackson (1956, s 
207-219) talar däremot om "uppdelning av händelsesekvenser" ("punctuation 
of the sequence of events"). 

Bateson och Jackson (1964, s 270-83) säger bl a : 

" It is still true, however, that in a long sequence of interchange, the 
organisms concerned - especially if these be people - will in fact punctuate 
the sequence so that it will appear that one or the other has initiative, 
dominance, dependency or the like. That is they will set up between them 
patterns of interchange (about which they may or may not be in agreement) 
and these patterns will in fact be rules of contingency regarding the 
exchange of reinforcement". 

Watzlawick menar att det inte här är frågan om att uppdelningen av 
kommunikationssekvenserna skulle vara bra eller dålig, utan det handlar om 
att uppdelningen organiserar de olika händelserna av beteenden varför den 
är vital för den pågående interaktionen. Han visar genom några exempel att 
ett centralt problem är att människor saknar förmåga att metakommunicera 
om sina respektive mönster/sätt att kommunicera. Watzlawick sammanfattar 
sitt tredje axiom på följande sätt: 

"The nature of a relationship is contingent upon the punctuation of the 
communicational sequences between the communicants" (a.a. s 59). 

Watzlawick tar sedan upp ett tema som innebär att relationer kan vara 
antingen symmetriska eller komplementära. Dessa relationer baseras 
antingen på jämlikhet eller olikhet. Den symmetriska relationen 
kännetecknas av jämlikhet och en strävan att minimera skillnader, medan 
den komplementära relationen baseras på en maximering av skillnader. Det 
finns två olika positioner i en komplementär relation. En partner besitter det 
som brukar beskrivas som den högre, primära, eller "one-up position", och 
den andre är den motsvarande lägre, sekundära, eller "one-down position". 
Det axiom han framlägger här innebär att han påstår att all kommunikation 
är antingen symmetrisk eller komplementär, beroende på om den baseras på 
jämlikhet eller olikhet. 

Watzlawick betonar att begreppen symmetrisk och komplementär när det 
gäller kommunikation, är inte "bra" eller "dålig","normal" eller "onormal" 
etc. De två begreppen hänsyfter endast på två grundläggande kategorier i 
vilka alla kommunikativa samspel kan indelas. Båda har viktiga funktioner, 
och vad man vet om "friska" relationer så bör båda finnas med. 
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Inget påstående som uttalas isolerat kan vara symmetriskt eller 
komplementärt. Det är den andra partens respons som naturligtvis är 
nödvändig för att man ska kunna klassificera ett givet meddelande. Det 
betyder att det är inte innebörden i ett uttalande som enskild enhet utan i 
relationen mellan två eller flera svar som kommunikationens funktion 
definieras. 

Vi har konstaterat att en relation i grunden kan definieras som antingen 
symmetrisk eller komplementär, och att så gott som varje budskap i 
kommunikationen mellan två parter ger en definition av relationen. På något 
sätt säger sändaren: "Så här ser jag på mig själv i relation till dig i detta 
sammanhang." 

Delen kontra helheten. 

Watzlawick har pläderat för en systemsyn som innebär att han anser att 
system alltid karaktäriseras av någon grad av helhet. Denna uppfattning 
kallar han "nonsummativ". Om man i likhet med många mekaniska teorier 
som utvecklades i slutet av 1800- talet (t ex olika organisationsteorier) 
betonar de olika delarna framför helheten benämner han denna uppfattning 
som analytisk och "summativ". Han betonar att det är viktigt att strunta i de 
olika delarna till förmån för gestalten (helheten) och ge akt på det som är 
kärnan i denna komplexitet, dess organisation. Det psykologiska begreppet 
gestalt är bara ett sätt att uttrycka principen om nonsummatitivitet. I analogi 
med det som Watzlawick hävdade i inledningen till det här avsnittet -
nämligen, att allt beteende är kommunikation och att man inte kan undvika 
att kommunicera - följer att kommunikationssekvenser är ömsesidigt 
oskiljbara; kort och gott- interaktion är nonsummativ. 

Watzlawick menar vidare att all kommunikation kan definieras i termer av 
"spelanalogi", dvs som sekvenser i "drag", som styrs på ett bestämt sätt av 
regler vilka är immateriella - vare sig de är medvetna eller omedvetna för de 
kommunicerande parterna, men om vilka vi kan göra betydelsefulla 
metakommunikativa uttalanden. I vårt empiriska material finns flera 
exempel på sådana för aktörerna "osynliga regler". 

Det finns olika terapeutiska traditioner för vilka "här-och-nu-aspekten" är det 
relevanta. Här ska vi kortfattat beröra Eric Bernes transaktionsanalys (TA). 
Den transaktionella analysen ger oss ett relativt enkelt sätt att betrakta och 
analysera vårt beteende och vår kommunikation (interaktion med andra) 
(Berne 1967, 1973). 

TA-teorin säger att personlighetsstrukturen består av tre delar: föräldrar (F), 
vuxna (V) och barn (B). Berne säger att dessa delar är "psykologiska 
realiteter", dvs "inspelningar" av tidigare händelser i det förflutna, av 
aktuella tider, platser, beslut och känslor. En transaktion är den minsta 
enheten i kommunikaton mellan människor, t ex vad jag säger och vad Du 
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då svarar, eller vad jag gör Dig och och vad Du gör mig. TA undersöker 
sådana transaktioner och kan lära oss mycket om vårt samspel med andra. 

De tre jagtillstånden fungerar som tre olika personligheter inom oss. Vår 
Förälder kan döma och moralisera. Vår Vuxen, vårt rationella jag, kommer 
på praktiska lösningar på problem genom att använda data från våra 
upplevelser. Barnet inom oss kan känna behov, drömma och ha önskningar. 
Det är också källan till kreativitet. Var och en av dessa personligheter har sitt 
eget sätt att uttrycka sig och bete sig. Om vi blir medvetna om dialogen inom 
oss mellan Förälder, Vuxen och Barn, har vi också större möjligheter att 
förstå att en motsvarande dialog utspelas inom andra som vi har kontakt 
med.Varje budskap innefattar två jagtillstånd - dels sändarens och dels det 
jagtillstånd hos mottagaren som budskapet riktas till. Om gensvaret 
involverar samma jagtillstånd som det ursprungliga budskapet kallas 
transaktionen komplementär. Om däremot gensvaret involverar andra 
jagtillstånd än de ursprungliga kallas transaktionen korsad. När budskapets 
innebörd innefattar ett dolt budskap som inkluderar andra jagtillstånd än dem 
på innehållsnivån talar man om dolda transaktioner. 

Ibland i terapeutisk praktik, men inte i teorin, blir det ofta att man 
försummar förtrycket som ligger bakom den störda kommunikationen. Det 
viktiga målet i terapin blir att förstå kommunikationen. Vi menar att man 
kan inte bara röra sig på kommunikativ nivå, utan det bör också göras klart 
vilka positioner parterna har. 

Den franska Strukturalismen. 

Strukturalismen kan definieras som en i Frankrike utvecklad vetenskapsteori 
med en speciell inriktning mot humanvetenskap. Riktningen bygger på 
"strukturen" som ett grundläggande förhållande som bestämmer alla 
historiska och kulturella fenomen. Följande personer brukar vanligtvis 
förekomma i samband med resonemang kring den tradition inom 
Strukturalismen som skulle kunna benämnas den "franska Strukturalismen" : 

- Claude Lévi-Strauss (etnografi och antropologi) 
- Michel Foucault (filosofi och vetenskapsteori) 
- Roland Barthes (litteraturanalys) 
- Louis Althusser (marxism och filosofi) och 
- Jacques Lacan (psykoanalys) 

Dessutom brukar man också i detta sammanhang .flitigt hänvisa till den 
schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussure. 

Vi har inte för avsikt att göra någon detaljerad genomgång av alla de 
företrädare vi omnämnt ovan, utan väljer att i stället göra en sammanfattning 
av några kännetecken som vi bedömer som centrala för den här traditionen. 
För presentationen har vi hämtat stöd främst från Asplund (1973), Keat och 
Urry (1975) samt Wilden (1972). 
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Det första vi vill lyfta fram är strukturalismens holistiska syn. 
Strukturalisterna hävdar att fenomen inte skall brytas ned i sina olika 
element för att studeras atomistiskt. I stället måste varje system studeras som 
en organiserad uppsättning av samverkande delar. Det som är karaktäristiskt 
för den strukturalistiska holismen är att en företeelse, ett objekt, får sin 
identitet i kontrast till andra företeelser. 

Ett annat kännetecken är att strukturalisterna försöker att identifiera 
strukturen som ligger bakom den direkt observerbara och bekanta 
verkligheten. Här kan vi hänvisa till Saussure's distinktion mellan la langue 
("språket") och la parole ("talet"). La parole, talet, är något individuellt och 
heterogent, medan la langue, språket, är socialt eller kollektivt och 
homogent. Man skulle m a o kunna säga att individen kan behärska sitt eget 
tal, men den allmänna sociala språkförmågan kan individen inte påverka 
eller förändra. La langue motsvarar således "systemet" och "reglerna". 

För Lévi-Strauss intar också det "omedvetna" en mycket viktig plats. Det 
"omedvetna tycks för Lévi-Strauss var något verkligt, inte skenbart. Mycket 
kort skulle vi kunna säga att Lévi-Strauss resonemang innebär att en person 
framför ett visst budskap, men dessutom framför han ett annat budskap, och 
det senare budskapet skulle då vara det egentliga budskapet - trots att 
personen ifråga inte vet att han framför det, inte heller vilket detta budskap 
är. Detta strukturalistiska antagande innebär således att våra handlingar och 
skapelser är o genomskinliga för oss själva. 

De flesta "Saussure-trogna" lingvister hävdar att det bakom ytfenomenen 
och dess strukturer finns en medfödd strukturerande mekanism i vårt 
"psyke". Strukturalismen blir sålunda en analys av hur både yt - och 
djupstrukturella fenomen är uttryck för strukturella egenskaper i vårt psyke. 

En fjärde aspekt av Strukturalismen som också utgår från Saussure har att 
göra med hans starka plädering för semiologi - dvs olika tecken, t ex ords 
betydelse för språklig kommunikation. Saussure ser för det första 
Strukturalismen i språket. För det andra menar han att Strukturalismen kan 
lägga en grund för en allmän teckenlära, där språket utgör ett specialfall. Om 
vi återknyter till det vi sa inledningsvis om det karaktäristiska för 
strukturalismens holistiska syn - nämligen att en företeelse, ett objekt, får sin 
identitet i kontrast till andra företeelser- så gäller detta även ord. T ex ordet 
"vagn" har inte samma kontrast i dag som för tjugo år sedan. 

Althussers marxistiska utgångspunkt däremot innebär att han påstår att 
bakom handlingar finns också strukturer. Detta betyder att vi har lämnat 
teckenstrukturer och att vi stället kan tala om samhällsstrukturer. 

Strukturalismen försöker också identifiera likformade strukturer. Lévi-
Strauss tänker sig att den strukturalistiska antropologin skulle kunna bli en 
vetenskap för relationer i likhet med ekonomi eller lingvistik. Var och en 
skulle kunna analysera olika slags kommunikation. 
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Som en följd av detta identifierar strukturalisterna systematiska 
regelbundenheter när det gäller regler för släktskap, regler för det 
ekonomiska livet, och lingvistiska regler. De hävdar t o m att de alla är 
varianter på en och samma regeluppsättning. Sålunda analyserar 
strukturalister möjliga regler med vars hjälp en typ av kommunikation 
transformeras till en annan situation. 

Kritik av Strukturalismen. 

En generell tendens för Strukturalismen går ut på att reducera den mänskliga 
subjektiviteten så mycket som möjligt - att sätta parentes om det mänskliga 
subjektet. Tanken och tankeverksamheten hävdas vara ett mera "opersonligt" 
fenomen och det medvetna karaktäriseras i förlängningen av detta som ett 
"överflödsfenomen", som sammanhänger med den andra betydligt mer 
avgörande faktorn, som det omedvetna utgör. Det omedvetna hävdar man är 
strukturerat som ett språksystem som det skulle vara möjligt att objektivt och 
vetenskapligt analysera sig ned till. Härav följer strukturalismens upgörelse 
med det man kallar "frihetens illusioner" : 

Människan härskar inte så mycket över men behärskas av, de omedvetna 
strukturer utifrån vilka hon handlar, och som till och med konstituerar 
hennes handlingar. 

Man tänker m a o bara innanför en anonym och determinerande tanke, som 
är en given epoks och ett givet språks tanke. Den strukturalistiska 
uppfattningen innebär att det är språket som betingar och definierar de olika 
samhällsfenomenens status. Språket betraktas i detta sammanhang således 
inte bara som verktyg, redskap och förmedlare mellan människorna och 
tingen, utan också som ett underliggande och styrande system. 
Språkmodellen utvecklas till att gälla hela den mänskliga tillvarons 
uppbyggnad. Också de sociala eller individuella strukturerna karaktäriseras 
som relationssammanhang, som styrs av ett underliggande system. Man 
skulle kunna säga att språket som system kommer att "definiera" samhället 
som system. 

I ett sådant här perspektiv får språket ett slags "transcendental funktion", 
genom att det blir identiskt med det kontext där vi befinner oss. Detta 
betraktelsesätt leder vidare till en uppfattning som innebär att människorna 
är "fångar" i språkets system. Så länge som detta utgör ett förhållande som 
man inte kan komma utanför. 

En naturvetenskaplig och en humanvetenskaplig 
språkuppfattning. 

Vår granskning av den textlingvistiska forskningen gör att vi kan dela in den 
i två olika riktningar, beroende på att de har helt olika uppfattningar när det 
gäller synen på språket och vad de primärt är intresserade av att studera. 
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Vi kan göra en distinktion mellan : 

den primärt systemorienterade, teckencentrerade, semantisk -
syntaktiska eller autonoma skolan och 

den socio-kommunikativt baserade, pragmatiska textlingvistiken. 

Den senare tycks ha som primärt mål att visa på individens språkliga eller 
kommunikativa kompetens genom att utgå från pragmatiska faktorer och 
skildra textbildningen som en process i en faktisk situation. Den förra 
riktningen vill primärt beskriva de möjligheter som ryms inom språket självt 
och då bortse från verkliga språkanvändare, faktiska språksituationer och 
sociala normer. Den semantisk-syntaktiska, autonoma textlingvistiken är 
närmast analytisk, medan den pragmatiska textlingvistiken är handlings-
teoretisk. 

De pragmatiska textlingvisterna har försökt ge en tillfredsställande definition 
av textbegreppet genom att beakta textbildningen i den konkreta situationen. 
Texten är resultatet av en beslutsprocess och måste därför beskrivas ur såväl 
språkliga som sociala aspekter. Texten får "systemkaraktär" bara som 
språkligt realiserad i en kommunikationssituation. Som bas för textteorin 
tänker man sig i regel en teori om kommunikativa handlingsspel (Linell 
1978, Linell och Gustavsson 1987). 

Textbildningsaspekten innebär ett studium av hur textens budskap är 
uppbyggt och förankrat i en mer omfattande kommunikationsprocess. Vi 
uppfattar det så att den funktionsorienterade textgrammatiken kan bara nås 
via en kommunikationmodell och att den är närmast att se som en 
regelmängd för vad Wittgenstein kallat språkspel (Watzlawick 1967, s 193). 

I den teckencentrerade lingvistiken har man således sökt skildra språket som 
ett formellt system av tecken eller symboler. Till grund för systembyggena 
har legat analyser av faktiskt språkbruk (t ex Malmberg, 1966:172). När vi 
säger att pragmatiken är handlingsteoretisk så menar vi att språkhandlingen 
eller kommunikationshandlingen utgör den språkliga kommunikationens 
minimala enhet och om denna abstraheras bort återstår inget som kan kallas 
mänskligt språk. Det är förstås språkbrukare och inte ord, satser, eller texter 
som uttrycker något. Handlingen resulterar i ett uttryck med en viss 
innebörd, den utgår inte från en lexikalisk betydelse och den avbildar inte en 
sådan betydelse. 

Handlingen styrs i stället av en avsikt eller intention, och det är denna 
intention som mottagaren skall inse eller förstå genom att utnyttja hela sin 
kommunikativa kompetens, alltså bl a sin kunskap om hur ord och satser kan 
användas. Mottagaren skall således inte - utifrån detta synsätt - upptäcka 
yttrandets "fulla" eller "bokstavliga" betydelse eller - om man så vill - dess 
objektiva, lexikala i sig existerande "grundbetydelse". När vi skall beskriva 
och förklara språklig kommunikation, måste vi i stället blottlägga vilka 



146 

handlingar som används i vilket syfte, samt ange hur vi som mottagare kan 
avgöra vilka handlingar som aktören (sändaren) utfört. 

Form- eller strukturbeskrivningar räcker alltså inte för att förklara 
kommunikativ funktion. Vid kommunikation samverkar språk och social 
verklighet, vi observerar inte språket och de språkliga uttryckens betydelse 
på ett sätt och verkligheten i övrigt på ett annat. Det verkar rimligt att anta 
att vi vid kommunikation utnyttjar all tillgänglig information. Rommetveit 
(1972) hävdar att vi alltid utnyttjar såväl lingvistisk som annan kunskap för 
att blottlägga sändarens intentioner. Om man som vi berört tidigare, 
betraktar språkhandlingen som ett moment ("a move", "en tur") i en viss typ 
av spel, blir det också uppenbart att vi måste ha en uppfattning om vilket 
spel som spelas för att vi ska kunna förstå innebörden av det enskilda draget 
eller momentet. 

Rommetveit (1972, s 127) karaktäriserar skillnaden mellan det tecken-
centrerade och det pragmatiska synsättet som en skillnad i det teoretiska 
perspektivet och i målsättningen för analysen. I Chomsky-skolans studier av 
djupstruktur är, säger Rommetveit, målet att beskriva yttrandets mönster 
eller form som en sorts representation eller en språklig bild av ett komplext 
tillstånd eller en sammansatt handling. Det som söks är mönstret i den 
kognitiva representation av tillståndet som är inkodad i vttandet i sig. 
Rommetveit intresserar sig i stället för det effektiva budskap som är 
resultatet av samspelet mellan språk och social verklighet i en 
kommunikationshandling. Han förkastar bildteorin: 

De använda orden är i sig inte bilder av en verklighet, de är i stället 
instruktioner för hur en "bild" ska konstrueras. Det gäller inte att i yttrandet 
hitta en gömd bild utan att följa yttrandets anvisningar. 

Vårt synsätt när det gäller analys av kommunikation. 

Flera av de forskare som utvecklat kodningssystem för interaktion, t ex 
Bales (1950, 1970) är primärt intresserade av de enskilda aktörerna, deras 
sätt att agera i interaktionen och hur detta påverkar hur de uppfattas av 
omgivningen. Vi skulle kunna sammanfatta vår ansats på så sätt att vi är inte 
primärt intresserade av att studera språket, utan snarare hur organisationen 
framträder genom språket. 

Vanligtvis brukar man försöka förstå verksamheten i en organisation utifrån 
någon vedertagen föreställning om organisationens uppbyggnad. T ex 
organisationsplaner, beslutsvägar, befattningsbeskrivningar etc. I stället för 
att försöka förstå och tolka relationerna i verksamheten utifrån antaganden 
om organisationen, så har vår tolkning av organisationen utgått ifrån hur 
relationerna ser ut i organisationen. Vi utgår således från att relationen 
mellan aktörerna är fylld med information om organisationen, och att denna 
information inte är omedelbart tillgänglig, utan måste tydas och tolkas. 
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För att återvända till Rommetveits (a.a.) resonemang om bildteorin så skulle 
vi kunna formulera vårt syfte så att vi studerar instruktioner ("imperativ") för 
hur bilden/organisationen ("socialbyråarbetet") ska konstrueras. Vi har 
tidigare talat om "djupstrukturer". Vi skulle kunna tala om "djupstrukturer" 
av olika slag : 

- dels underliggande semantiska strukturer (t ex Chomsky) samt 

- underliggande meningsbärande strukturer 

Det bör ha framgått av vår genomgång och diskussion av olika synsätt när 
det gäller språk och kommunikation att vi är intresserade av underliggande 
meningsbärande strukturer. "Strukturer" (relationsförhållanden som bidrar 
till) som ger instruktioner för intentionsdjup och vad som är viktigt i det 
sociala arbetet etc. 

Syftet med vår ansats skulle kunna sammanfattas med följande fråga: 

- Vilken organisation talar det här språket ? 

Även om vi inte är primärt intresserade av språket, anser vi liksom 
Rommetveit (a.a.) att det talade språket, yttrandena, utgör bara ett litet 
fragment av en mycket mer omfattande kommunikationsprocess. Denna är 
sammansatt av handlingar, gester, roller, samspel människor emellan. Att 
förstå det som blir sagt består till stor del av att vara deltagare i och förstå 
detta icke-språkliga samspel. 

Vi har i det här kapitlet bara angett våra principiella utgångspunkter när det 
gäller hur vi ser på möjligheterna att få kunskap om ett socialt system - en 
organisation. För att få mer detaljerad kunskap om hur vi tänkt då vi 
"bestämt" eller avgränsat vårt material måste vi gå till nästa kapitel där vi 
presenterar våra tolkningsteoretiska utgångspunkter. 
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KAPITEL 14. 

EPISOD - RELATION - KOD 

Rubriken till detta kapitel anger tre teoretiska begrepp som är referenser och 
utgångspunkter vid analysen av det språkliga material som utgör huvuddelen 
av empirin i vår undersökning. 

Själva sammanhanget är lätt att beskriva. Vi har utvalt ett antal möten mel
lan socialarbetare och arbetsledare, vi har registrerat det språkliga flödet och 
vi har försökt bilda oss en uppfattning om det utsagda. Närmare bestämt: vi 
har sammanlagt 919 kommunikativa episoder som vi på olika sätt klassifice
rat och analyserat (se kap 15). 

Vi ansåg först att detta var en ganska klassisk uppgift i forskningssamman
hang, en uppgift för vilken det också fanns åtskilliga både empiriska och teo
retiska förlagor. När det gäller att analysera ett språkligt material finns det 
olika tillvägagångssätt som brukar sammanfattas under beteckningen 
'innehållsanalys'; rutiner när det gäller å ena sidan innehållsanalysens kon
struktiva fas och å andra sidan det instrumentella inslaget i arbetet. Med ut
trycket "konstruktiv fas" åsyftar vi bestämningen av kategorier, avgränsning 
av kategoriernas omfattning osv. Arbetet i denna fas är delvis teoriavhängigt 
- därav beteckningen "konstruktiv". Det instrumentella momentet utgörs av 
själva innehållsbestämningen och klassificeringen av språkmaterialet. Man 
kan se detta som ett mätförfarande och därmed öppnas möjligheten att be
döma kvaliteten i arbetet via réhabilité ts- och validi tetsanalys. I själva verket 
brukar just data rörande reliabilitet och validitet från det instrumentella mo
mentet ligga till grund för bedömningen av innehållsanalysens vetenskapliga 
standard. 

Naturligtvis finns det inslag i vårt arbete som följer på denna bestämning av 
forskningsuppgiften: till en del kan vår uppgift sägas vara att bedöma inne
hållet och att analysera detta innehåll hos den språkliga kommunikationen. 

I ett annat avseende vill vi emellertid markera att vår avsikt är "teoretiskt an
norlunda". Vi utgår från att relationen mellan aktörerna i en organisation i 
sig inrymmer information om denna organisation, detta sociala system, som 
inte är tillgänglig på ett annat sätt. Ett andra antagande är att denna informa
tion inte är omedelbart tillgänglig, men att den måste tydas och tolkas i en
lighet med teoretiska regler som uppenbarar de dolda innebörderna. Vi har 
ett begrepp för dessa dolda innebörder, begreppet 'kod'. Koden finns in
byggd i den kommunikativa djupstrukturen och det är en av huvuduppgift
erna i vår studie att bilda oss en explicit mening om denna kod - eller rättare: 
dessa koder i det språkliga utbytet mellan systemets aktörer. 

1 En utmärkt text att anföra i sammanhanget är exempelvis Holsti, Content 
analysis for the Social Sciences and Humanities, 1969. 
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Det är ingen oväsentlig fråga: hur ska man komma åt att tolka den kommu-
nikativa djupstrukturen, hur skall man tyda språkspelens koder? På ett sätt är 
uppgiften inte särskilt märklig alls. Sådana tolkningar och sådana innebörds-
givningar är självklara inslag i vår verklighetsuppfattning, den bild av verk
ligheten vi bygger upp, använder oss av, korrigerar och förkastar. Men vår 
uppgift i detta sammanhang är att mer systematiskt, ja övertygande, tydlig
göra denna intellektuella process. Då möter vi svårigheter som vi naturligtvis 
endast till en del har bemästrat och dessa svårigheter är också av ett slag som 
skiljer sig från de problem som ingår i den sedvanliga innehållsanalysen av 
språklig kommunikation. 

Låt oss börja med att beskriva vissa aspekter av kodbegreppet. 

Med kod avses i allmänhet en uppsättning handlingsprinciper som i olika av
seenden styr och reglerar mänskligt handlande.2 Denna uppsättning tolk
nings- och handlingsprinciper behöver dock vara varken uttalade eller ens 
medvetna. Inom den strukturalistiska lingvistiken har man sedan länge talat 
om koder och dekodifiering. Mycket förenklat så menar man här att det var
dagliga språkbruket styrs av en underliggande grammatikalisk regeluppsätt
ning - en regeluppsättning som den talande dock inte behöver känna till 
(Asplund, 1973). 

Detta anger kodens karaktär av reglerande och strukturerande mekanism i 
samspelet mellan människor. En kod kan inte direkt observeras utan är i 
stället en reglerande princip och i den meningen abstrakt. Dessa koder -
dessa reglerande principer - får stor betydelse för förståelsen av hur männis
kor handlar i olika samspelssituationer. 

Låt oss jämföra med den biologiska DNA-koden. Denna kod anger både 
möjligheter och begränsningar för en individs utveckling (ontogenes) men 
reglerar också överföring och förändring av strukturella egenskaper som lik
heter och skillnader generationer emellan (fylogenes). På samma sätt är den 
djupkommunikativa koden en reglerande princip som anger möjligheter och 
begränsningar i en människas sociala handlande och som strukturellt element 
kommer koden samtidigt att systematiskt reproducera dessa förutsättningar 
över generationer. Jämförelsen med den biologiska koden är alltså mer än 
metaforisk. 

Organisationen konstitueras av relationer, men kodresonemangets struktura
listiska karaktär innebär samtidigt att dessa relationer bestäms av det sam
manhang, den struktur, som de tillsammans bildar. Strukturen får ett egenliv; 
enskilda aktörer kan försvinna och nytillkomna reproduceras att "passa" 
strukturen. Denna struktur formar relationerna och koden blir den osynliga 
regleringsprincipen i denna process; koden reglerar överföring och repro
duktion av "världsbilder" och social struktur. 

1 Se t ex Arfwedson: Varför är skolor olika? - En bok om skolkoder. 



150 

Med social struktur avses vanligtvis det iakttagbara mönstret av roller, posi
tioner och funktioner i ett socialt system och hur dessa är relaterade till var
andra för att forma en funktionell enhet. Vi vill emellertid markera att kod
begreppets analytiska funktion ger strukturbegreppet en annorlunda inne
börd. Det handlar om analysnivå: den struktur som vi är intresserade av är 
det underliggande system av styrprinciper som reglerar och tar sig uttryck i 
de ytmanifestationer som man traditionellt benämner social struktur. Struktu
ren är i sig abstrakt, endast genom sin avteckning i relationen tar den sig 
konkreta uttryck.3 

Analysnivån anger också arten av kunskapsintresse. Vårt syfte är inte i första 
hand att på detta sätt beskriva en organisation. Avsikten är att finna fram till 
en tolkningsprincip; hur kan man förstå en organisation/socialt system. 

Nu är det ju inte vi som har introducerat kodbegreppet; det har använts i 
olika forskningssammanhang och med olika innebörder. Gerhard Arfweds-
son och Lars Lundman är två skolforskare som under flera års forskning ar
betat med skolkod som centralt begrepp (Arfwedson, Lundman, 1984). De 
ställer frågan: Varför är skolor olika? Deras hypotes är att varje enskild skola 
- trots alla centrala direktiv - formar sin unika skolkod, och att denna kod i 
hög grad kommer att innebära en (osynlig) styrning av arbetets innehåll och 
utformning på den enskilda skolan. Skolkoden är i sin tur en effekt av inte 
bara den enskilda skolans tradition och situation, utan står också i samklang 
med närsamhällets historia och kulturtradition. 

Tanken är att det på varje skola utvecklas speciella helhetsuppfattningar -
kollektiva tolknings- och handlingsprinciper - som vaije anställd på något 
sätt måste ta ställning till eller förhålla sig till. De söker på detta sätt en al
ternativ förklaringsmodell - kanske är det så att verksamheten på vaije en
skild skola i högre grad styrs av lokalt utformade tanke- och handlingsmön
ster än av centrala direktiv typ läroplan och förordningar? 

Utifrån den teoretiska referensramen ter sig Arfwedssons och Lundmans an
sats likartad vår, men i den konkreta analysen framstår viktiga skillnader. 
Deras intervjusvar klassificerades i olika utsagekategorier, och utsagefrek-
venserna inom olika kategorier utgjorde den primära tolkningsgrunden; de 
sökta tolknings- och handlingsprinciperna gjordes på detta sätt kvantitativt 
mätbara och kodbegreppet i sig framstår som något av ett kategoribegrepp 
utan större teoretiskt djup. 

Den engelske sociologen Basil Bernstein är en annan forskare som använt 
sig av kodbegreppet. Hans klassiska och omfattande yerk 'Class, Codes and 
Control' vittnar om detta (Atkinson, 1985). Bernstein intresserar sig för 
språket, men inte för språkets egen skull utan för dess funktion som "bärare" 
av koder. Koden blir för Bernstein den strukturerande princip som reglerar 

i Jämför med den statistiska faktoranalysen som analogt analysinstrument; 
faktorerna är i sig abstrakta entiteter - de avtecknar sig endast som 
variabelsamband. 
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olika former av sociala samspel i samhället och det är i språket som dessa 
koder förmedlas - ja, koden faktiskt är en del av språkanvändningen. 
Bernstein vill på detta sätt ge en djupstrukturell förståelse av de iakttagbara 
klasstrukturerna i samhället; samhällets olika ytstrukturer manifesteras i en 
språklig djupstruktur som i sin tur vidmakthåller och reproducerar dessa 
ytstrukturer. 

För Bernstein är koden inte bara en princip för rådande konventioner och 
tänkesätt i ett samhälle utan relaterar i lika hög grad till olika områden av 
kulturella betydelser och innebörder; koden reglerar individernas olika möj
ligheter till verklighetsuppfattnig och tolkning av sin situation och därmed 
möjligheter och begränsningar att handla. 

Vår användning av kodbegreppet ligger nära Bernsteins. Individerna handlar 
utifrån de tolkningar de gör av den verklighet de befinner sig i. Vi såg i in
tervjuundersökningen hur vissa möjliga tolkningar av situationen var uppen
bara för socialarbetarna medan andra möjliga tolkningar (som vi kunde se) 
inte var tillgängliga för socialarbetarna. Deras val av (tillgång till) verklig
hetstolkning kom alltså att avgöra deras handlande. Koden är den underligg
ande styrprincip som ytterst avgör vilka tolkningar av verkligheten som in
dividen i ett givet socialt sammanhang har tillgång till. Koden kommer på så 
sätt att ange möjligheter och begränsningar i individens handlande. 

Koden kan inte iakttas - den avser i stället uttryck för olika tolknings- och 
handlingsprinciper. Koden finns inbyggd i den kommunikativa djupstruktu
ren, men hur kan den fångas och bestämmas? Koden reglerar relationerna 
mellan individer i ett socialt sammanhang; den borde alltså på något sätt av
teckna sig i dessa relationer - men hur? 

Vi tror att koden tydligast avtecknar sig i olika imperativ - meningsbärande 
budskap av uppmanande karaktär. En och samma kod kan ta sig uttryck i 
många olika imperativ med olika mening - vilken kombination av imperativ 
som är uttryck för en viss kod blir ytterst en tolkningsfråga. Meningsförän
dringar i kommunikationen blir på detta sätt speciellt intressanta - det är i 
relationens mångfald av meningsförändringar som koden avtecknar sig. 

Milton Rokeach har i 'The Open and Closed Mind' (1960) gripit sig an en 
likartad frågeställning: Hur formas och förändras en människas verklighets
uppfattning? Rokeach intresserar sig för den uppsättning försanthållanden 
(beliefs) som han anser vägleder en individs handlande. Detta system av 
övertygelser analyseras utifrån en bestämd struktur - tre olika nivåer organi
serade utifrån en centrum/periferidimension. 

Det centrala området (central region) innehåller primära försanthållanden 
som har en grundläggande betydelse för orienteringen av individens verklig
hetsuppfattning. Här avses personens övertygelser om hur den fysiska värl
den är beskaffad (färg, form, tid, rum etc), personens identitetsuppfattning 
och personens övertygelser om hur den sociala världen är beskaffad. Dessa 



152 

primära försanthållanden grundläggs tidigt i individens liv, de är närmast 
"axiomatiska" och de ifrågasätts mycket sällan. 

I det mellanliggande/förmedlande området (intermediate region) finner vi 
sekundära försanthållanden. Dessa övertygelser är indirekta, de grundläggs 
och upprätthålls i förhållande till de auktoriteter vi är beroende av. "Authori
ties are the intermediaries to whom we turn for information to supplement 
what we can obtain for ourselves" (a.a. s 42). Här avses alltså övertygelser 
som inte är grundade på egen erfarenhet, men som individen ändå har stor 
tillit till. 

Det perifera området (peripheral region) slutligen, innehåller försanthål
landen som följer logiskt av personens primära och sekundära försanthål
landen. Rokeach anger 'den katolska kyrkan' och 'Freud' som exempel på 
auktoritetsbaserade övertygelser som i sin tur leder fram till personens 
ståndpunkter och åsikter i en stor mängd enskilda fall - t ex åsikter om 'fö
delsekontroll' och 'möjligheten av det undermedvetna'. "If we know the 
specific nature of a person's intermediate beliefs about authority, it should 
be possible to deduce therefrom the content of many other beliefs, number
ing perhaps in the thousands" (a.a. s 47). 

Rokeach resonemang kring struktureringen av individens övertygelsesystem 
och handlingsmöjligheter har intressanta beröringspunkter med det ovan 
förda kodresonemanget. 'Primära försanthållanden' och 'kod' är begrepp 
som ligger nära varandra. Primära försanthållanden utgör ett slags djup
struktur i individens omvärldsuppfattning med grundläggande betydelse för 
dennes möjligheter att orientera sig och handla i förhållande till omvärlden. 

Rokeach anför Asch's berömda "linjeexperiment" som ett exempel på hur 
dessa djupstrukturer kan synliggöras genom att provoceras fram. Asch lät ett 
antal personer tillsammans, men i tur och ordning, vid upprepade tillfällen 
bedöma längden på fyra vertikala linjer. Längden på linjerna varierade från 
gång till gång, men två av linjerna var alltid lika långa. Alla försökspersoner 
utom en var instruerade att svara felaktigt; de skulle hävda som sin bedöm
ning att de linjer som mycket uppenbart var olika långa var de som hade 
samma längd. 

Den ende försöksperson som inte var invigd blev naturligtvis mycket provo
cerad. Han såg ju mycket tydligt vilka linjer som var lika långa, och detta 
förhållande skulle ju i normalfallet heller aldrig ifrågasättas. Det som synlig-
gjordes i den experimentella situationen var ett primärt försanthållande. 

Vi är framme vid de två övriga teoretiska begrepp som vi angav i kapitlets 
inledning: episod och relation. Med episod avser vi en bestämd relation 
mellan aktörerna - så snart relationsaspekten förändras på ett signifikant sätt 
har en ny episod tagit vid. Episoden blir vår grundläggande kategori för att 
avgränsa materialet. Episodförändringar = relationsförändringar blir på detta 
sätt lika med meningsförändringar. 



153 

Vi angav i föregående kapitel - med utgångspunkt från Watzlawick - att 
vaije kommunikationsakt, varje replikskifte, har både en innehållsaspekt och 
en relationsaspekt. En språklig akt, ett samtal, innehåller det budskap som 
avses att förmedlas men säger också något om relationen mellan aktörerna 
och den verklighet som de agerar i. Repliken framstår som en bärare av soci
ala (djup)strukturer. Det sociala systemet konstitueras av relationer - det som 
i kommunikationen "sägs" om relationen mellan aktörerna bör säga något 
om det sociala systemet. 

Det är mångfalden av meningsförändringar vi är intresserade av. Genom vårt 
konkreta analysförfarande bestämmer vi dessa förändringar i materialet - vi 
tror att vi på detta sätt kan skapa den materiella grunden för att få korn på 
kodens avteckning i relationen. 

Alltså: vårt systematiska analysförfarande avser att skapa förutsättningar för 
att "få syn på" kodens avteckning i den observerade kommunikationen. Om 
vi därmed fångar några koder och vad det är för koder vi fångar blir en tolk
ningsfråga i enlighet med de teoretiska principer som vi ovan antytt. 

Att bestämma koden blir detsamma som att bestämma uttryck för olika tolk
nings- och handlingsprinciper som florerar i organisationen. Dessa dolda och 
okända tolknings- och handlingsprinciper kommer i hög grad att avgöra de 
enskilda aktörernas möjligheter att agera inom ramen för sin verksamhet. För 
att återknyta till kapitlets inledning - vi är intresserade av att på detta sätt ge
nerera kunskap om dessa organisationer som kanske inte kan fås på annat 
sätt; varför fungerar dessa organisationer som de gör och varför är de så 
svåra att förändra? 
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KAPITEL 15. 

BEARBETNING OCH KLASSIFICERING. 

I det här kapitlet redogör vi för bearbetning och klassificering av det 
insamlade datamaterialet. Men först vill vi säga något om undersökningens 
genomförande. 

Kommunikationsstudien genomfördes vid en relativt stor socialbyrå (ca 30 
socialsekreterare). Vi valde just denna byrå av två mycket enkla skäl: dess 
storlek var "representativ" och den låg på ett överkomligt geografiskt 
avstånd. Den inledande kontakten innebar att vi bereddes tillfälle att vid ett 
chefsmöte informera om undersökningens syfte och tänkta uppläggning. Det 
var ju cheferna som vi avsåg att "följa" i deras kontakter med underställda 
socialsekreterare. Efter klartecken från sina underställda anmälde fyra av 
cheferna att de var beredda att delta, och det är dessa chefer som ingår i 
undersökningen. 

Datainsamlingen genomfördes i huvudsak under våren 1985. Vi följde 
arbetsledarna "hack-i-häl" en eller ett par dagar i taget, varvid deras 
kontakter med underställda socialsekreterare registrerades och spelades in på 
band. Vi tog själva ingen aktiv del i samtalen, varför undersökningen har 
karaktären av direkt observation. De inspelade samtalen skrevs ut ordagrannt 
och i sin helhet och kom att omfatta ca 250 sidor text. 

Vid bearbetning och analys var det dessa utskrifter som vi utgick ifrån, men 
vid de första genomgångarna av materialet lyssnade vi alltid till 
bandinspelningen parallellt med läsningen av utskrifterna. Det gav oss 
möjlighet att notera tonfall, stämningar och skiftningar som inte var möjliga 
att utläsa av utskrifterna. 

* 

Det observerade kommunikationsflödet har först avgränsats enligt vår 
grundläggande kategori: episoden. Varje episod kännetecknas av en bestämd 
relation mellan aktörerna - så snart relationsaspekten förändrats på ett 
signifikant sätt har en ny episod tagit vid. På detta sätt har 919 
relationsskiftningar bestämts i materialet. 

I ett andra steg har för varje episod angivits vilken aktör som äger episoden -
arbetsledaren eller den underställde. Den aktör som tar initiativet eller på 
annat sätt dominerar samspelssituationen anses äga ifrågavarande episod. 
Denna uppdelning är nästan genomgående dikotom (A eller B) - men i vissa 
fall kan båda aktörerna anses äga episoden (A och B). 

Därefter har vaije episod beskrivits med avseende på den mest framträdande 
relationsaspekten - vi kallar detta för aktörskaraktäristik. Vi har här använt 
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oss av en i förväg utarbetad kategoriindelning. På liknande sätt har varje 
episod beskrivits med avseende på innehåll. 

I det här kapitlet ska vi besvara två konkreta frågor. För det första: - Hur och 
varför har vi valt våra kategorier? För det andra: - Hur har materialet 
(episoderna) klassificerats i de olika kategorierna? - Hur har vi tänkt när vi 
har klassificerat som vi har gjort? 

Valet av kategorier. 

Valet av kategorier är dels teoretiskt (deduktivt) dels empiriskt (induktivt) 
betingat. Vissa kategorier har formulerats utifrån våra teoretiska 
utgångspunkter medan andra kategorier "vuxit fram" i samband med 
preliminär analys av delar av materialet. Det är det faktiska empiriska 
innehållet som avgjort att vi valt dessa kategorier. 

När det gäller aktörskaraktäristiken finns här en koppling till den inledande 
episodavgränsningen av materialet - den framträdande relationsaspekt som 
"gjorde episoden till episod" klassificeras här i någon av aktörskategorierna. 

Vi har använt oss av följande kategorier: 

1. Styr/Ger direktiv 
2. Efterfrågar andras mening 
3. Kontrollerande fråga 
4. Konfirmerar 
5. Förklarar och förtydligar 
6. Redogör utan andra förtecken, alltså en enkel redovisning men en 

"transportsträcka" vad avser värdeståndpunkter 
7. Beskriver egna känslor 
8. Tar ansvar 
9. Råd/Stöd/Erkännande 

10. Ifrågasätter 
11. Enkel fråga 
12. Bedömer/Värderar 

Här är det kategorierna 1, 7, 8, 9, och 10 som i första hand har teoretiska 
referenser. 

Kategori 1: Stvr/Ger direktiv. Enligt den gängse föreställningen om 
socialvårdsorganisationerna sker styrning och direktiv enligt den formella 
organisationens uttalade kanaler. Utifrån våra teoretiska utgångspunkter kan 
detta ifrågasättas; påverkan kan också ske enligt latenta och outtalade 
kanaler och funktioner. - Hur sker styrning och påverkan av verksamhetens 
utformning egentligen! Vi vill kasta ljus över den frågan genom att speciellt 
beakta denna aspekt i de samspelssituationer vi analyserar. 
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Kategori 7: Beskriver egna känslor. Det är en viktig komponent i vår 
preliminära teorikonstruktion att socialt arbete är ett känslomässigt krävande 
relationsarbete. Detta i sin tur ställer speciella krav på organisationen när det 
gäller att hantera - och att öka kompetensen hos medlemmarna att hantera -
de känslomässiga sidorna av jobbet. Vi tror helt enkelt att socialvårds
organisationerna dåligt tillgodoser denna aspekt; de är uppbyggda enligt 
principer som kan gälla för vilken fabrik som helst - "som om" känslor inte 
fanns. Det är därför viktigt för oss att se hur känsloyttringar kommer till 
uttryck och vad de innehåller. 

Kategori 8: Tar ansvar. Hur sker ansvarstagandet för det sociala arbetets 
genomförande? Utifrån våra teoretiska utgångspunkter är detta en viktig 
fråga att besvara. Enligt den formella organisationen har medlemmarna 
större ansvar ju högre upp i hierarkin de befinner sig. Samtidigt visar vår 
intervjuundersökning (se kap 9-12) att socialarbetarna upplevde både 
ointresse för och okunskap om basarbetets villkor från arbetsledningens sida. 
- Hur går det ihop med ett förväntat ansvarstagande? 

Vi har antytt att de arbetsledande nivåerna främst efterser att arbetet görs rätt 
enligt vissa procedurregler - men vem ansvarar för att man överhuvudtaget 
gör rätt saker. Och vem tar ansvar för själva genomförandet, d v s att gå in i 
andra människors svåra livssituationer och de utmaningar som det innebär. 
Vi vill med denna kategori speciellt beakta denna aspekt. 

Kategori 9: Råd/Stöd/Erkännande. I ett relationsarbete blir sådana inslag 
som råd, stöd och erkännande speciellt viktiga. För att utvecklas i ett svårt 
arbete behöver man stöd, erkännande och bekräftelse. Samtidigt är det vår 
erfarenhet (även underbyggt av resultaten från intervjuundersökningen samt 
andra undersökningar) att många socialarbetare känner sig ensamma och 
utlämnade i klientarbetet. Vi hoppas att med denna kategori hitta sådana 
uttryck i materialet som kan leda oss vidare i dessa funderingar. 

Kategori 10: Ifrågasätter. Enligt vår mening är socialvårdsorganisationerna i 
allmänhet tämligen oreflekterade företeelser - ett okritiskt övertagande av 
nedärvda föreställningar om hur en organisation bör se ut. Det är också en 
viktig slutsats från intervjuundersökningen att de grundläggande ifråga-
sättanden som vi anser nödvändiga inte ryms inom de flesta socialarbetares 
föreställningsram. 

Vem ifrågasätter? Hur sker ifrågasättandena och vad innehåller de? Svar på 
dessa frågor kan ge information om organisationens sätt att fungera. 

När det gäller innehållskategorierna kan man bl a se en uppdelning mellan 
administrativa aspekter och sådant som rör det direkta klientarbetet. Vi har i 
utgångsläget kritiserat socialvårdsorganisationerna för att syssla mer med 
administration och pappersarbete än med direkt klientarbete. Detta stöds 
också av flera undersökningar, bl a vår egen enkätundersökning. Här har vi 
möjlighet att gå djupare in i detta förhållande; vad innehåller de 
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administrativa aspekterna av jobbet och vad innehåller de situationer som rör 
det direkta klientarbetet. 

Vi har använt oss av följande kategorier: 

1. Planering av här-och-nu-aktiviteten 
2. Planering av jobbet - det sociala arbetet - med avseende på dess 

administrativa aspekter 
3. Planering av det konkreta klientarbetet 
4. Redogörelse för det direkta klientarbetet med avseende på dess 

administrativa aspekter 
5. Redovisning av klientsituation: annans tolkning 
6. Redovisning av klientsituation: egen tolkning 
7. Redovisning av egna insatser i klientarbetet 
8. Teori- och värdediskussion av olika förhållningssätt och insatser 
9. Värdemässigt gensvar i termer av bra/dåligt när det gäller andras 

insatser eller efterfrågan på sådant gensvar från andra eller egen 
bedömning av det egna jobbet i dessa termer 

10. Utsaga om klientarbetet i termer av lätt/svårt 
11. Utsaga om egna möjligheter till insatser i klientarbetet 
12. Utsaga om klient/klienter i moraliska termer 

Kategorierna 5. 6 och 7 är teoretiskt intressanta. Enligt vår erfarenhet sker 
arbetsledning i socialt arbete i hög grad utifrån socialarbetarnas 
återberättande av klientsituationer och egna insatser i samband med dessa. 
Här kan vi titta närmare på vad denna typ av redovisning av klientsituationer 
och egna insatser faktiskt innehåller. Räcker det som grundval för en 
utvecklande arbetsledning? 

Hur "lär" jag mig detta svåra jobb? Vårt resonemang i kapitel 6 innebar att 
det inte räcker med ett traditionellt arbetsledarskap där vägledning ges 
utifrån ett återberättande av svårigheter man upplever i klientarbetet. Den 
gemensamma erfarenheten, arbetsledaren som förebild genom sitt agerande i 
klientarbetet, blir en viktigare faktor i det arbetsledande momentet. 

Kategori 8:. På vilka teori- och värdemässiga grunder premierar man insatser 
och väljer förhållningssätt - det är en viktig aspekt av en teori om 
organisationer för socialt arbete. Vi har tidigare antytt att man i detta 
avseende fungerar tämligen pragmatiskt och efterfrågestyrt. 

Vilka behov finns och vilka insatser är viktiga och mindre viktiga? Vilken 
omvärldsuppfattning finns och hur ska man förhålla sig utifrån denna. Via 
denna kategori kan vi närmare belysa dessa frågor (som f ö följer direkt av 
våra utgångsantaganden). I intervjuundersökningen finns några tydliga 
exempel på hur socialarbetare samtidigt upplevde olika verkligheter - de 
"valde" att arbeta utifrån en verklighet medan de egentligen ansåg att de 
borde arbeta utifrån en annan verklighet. I det här avseendet fanns dock 
ingen organisatorisk vägledning eller styrning. 
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Kategori 9:. Värdemässigt gensvar i termer av bra/dåligt. Denna kategori 
följer också av våra utgångspunkter. Vår definition av handlingsutrymme 
inbegriper bl a att arbetsledningen i sin relation till socialarbetaren aktivt 
ansvarar för upprätthållandet av ett värdesystem för vad som är bra/dåligt 
socialt arbete. I intervjuundersökningen såg vi flera tecken på "öken
vandring" - uteblivet gensvar från arbetsledningen i detta avseende. 

Hur klassificerades materialet? 

Den grundläggande kategorin för vår avgränsning av materialet var 
episoden. Vi avsåg att på detta sätt fånga relationsföränd
ringar/meningsförändringar i kommunikationsflödet mellan arbetsledaren 
och de underställda (se kap 14). 

Efter en tids träning i att "läsa av" materialet framträdde skiftningar i 
relationsaspekten tämligen väl. I många fall var de nästan övertydliga; 
arbetsledaren vände sig t ex till en ny person och med ett nytt budskap. 
Meningsförändringar kunde även i fortsatt samspråk mellan samma personer 
framstå mycket tydligt. En enkel redogörelse för ett sakförhållande kunde 
bytas i ett klart ansvarstagande; jag tar hand om det här! En bedöm
ande/värderande utläggning kunde brytas av att aktören efterfrågade den 
andres mening om saken. 

I en del fall var dock relationsskiftningarna subtilare och mera svår-
avgränsade. Kortfattade frågor och svar kunde avlösa varandra i en lång 
följd, korta och retoriska inbrytningar i en annans sammanhängande 
budskap. Här valde vi att inte låta relationsförändringen i sig innebära någon 
ny episod. Vi bemödade oss i stället om att läsa av de signifikanta 
förändringarna i relationsaspekten; enkla meningsförändringar inom ramen 
för en mera grundläggande relationsaspekt mellan aktörerna medförde inte 
någon episodförändring. 

Här hade vi också vägledning av de aktörskategorier vi utarbetat; de angav 
arten av de förändringar i relationsaspekten som vi var intresserade av. 

I analysförfarandets andra steg klassades varje episod med avseende på 
vilken aktör som bedömdes "äga" episoden. Bedömningskriteriet var att den 
aktör som tog initiativet eller på annat sätt dominerade samspelssituationen 
ansågs äga ifrågavarande episod. Övervägande antalet episoder har på detta 
sätt tillskrivits endera av aktörerna - A eller B. 

Här uppstod svårigheter när båda aktörerna var någorlunda jämbördiga i 
dominanshänseende. Inom ramen för samma episod kunde bägge aktörerna 
ge uttryck för bestämda meningar - ibland i samförstånd, ibland i konflikt 
med varandra. I flertalet sådana fall kunde vi ändå bedöma att den ene var 
mer dominerande än den andre - den "starkare" ansågs äga episoden. Ibland 
kunde dock ett sådant särskiljande inte göras - aktörerna var påfallande 
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likvärdiga när det gällde initiativtagande till eller dominans i samspels
situationen. Här valde vi att låta bägge aktörerna äga episoden - A och B. 

Klassningen av episoderna i innehålls- respektive aktörskategorierna var den 
mest omfattande fasen. Här mötte vi också svårigheter som i första hand 
sammanhängde med reliabilitetsproblemet: Hur skulle vi kunna tillförsäkra 
att klassningen av en episod i ena eller andra kategorin följde entydigt av det 
faktiska empiriska innehållet snarare än av kodarnas skönsmässiga 
(subjektiva) bedömning? 

Ett vanligt sätt att tillgodose detta krav är att utgå ifrån i förväg uppsatta 
procedurregler. Det kan t ex innebära att man bestämmer sina analysenheter 
(i vårt fall episoden) så entydiga och avgränsade att de nästan mekaniskt kan 
hänföras till en viss kategori. Det kan också innebära att man bestämmer 
vissa nyckelord eller uttryck i texten som direkt avgörande för vilken 
kategori analysenheten ska tillhöra. Procedurreglerna kan också innefatta 
kontrollmöjligheter - flera personer kodar samma material oberoende av 
varandra och resultatet jämförs. Överensstämmelsen i sådana jämförelser 
kan uttryckas som en kvot - en koefficient - och precisionen i bedömningen 
kan synas entydigt bestämd. Bristande överensstämmelse mellan olika 
bedömare kan också leda till att kategorikonstruktionen ifrågasätts; bristande 
överensstämmelse kan bero på att kategorierna är tvetydigt bestämda eller att 
de på annat sätt "passar" dåligt till givna data. Inom etablerade 
forskningsområden - t ex innehållsanalys av nyhetsförmedling i tidningar, 
radio och TV - har efterhand utarbetats beprövade procedur- och testregler. 

Att utgå ifrån bestämda procedurregler innebär visserligen en viss 
kontrollerbarhet, men är samtidigt förknippat med vissa nackdelar - eller 
snarare risker. Överdrivna reliabilitetssträvanden kan ibland paradoxalt nog 
innebära att man inte når det bästa möjliga resultatet med sin undersökning -
validitet. 

En teoretisk klassificering är inte som sådan riktig eller oriktig utan mer eller 
mindre fruktbar; kategoribestämning och kodningsförfarande måste bedömas 
och värderas i förhållande till undersökningens syfte och uppläggning i stort. 
Att bedöma och analysera innehållet i den språkliga kommunikationen var 
för oss ett led i en specifik teoretisk ambition: att avtäcka den 
kommunikativa djupstrukturen och att tolka och tyda språkspelens koder. 
Här finns knappast några etablerade förlagor med avseende på test- och 
procedurregler. Att tillämpa standardiserade regler i en icke-standardiserad 
undersökningssituation skulle innebära en risk att vi inte skulle finna fram 
till det vi avsåg att finna. Vi valde därför att arbeta mera intuitivt i 
klassificeringsförfarandet, men att samtidigt illustrera förfarandet med en 
diskussion för och emot olika klassningsmöjligheter. 
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Aktörskategorierna. 

Episoden - vår analysenhet - bestämdes ju av en speciell relation mellan 
aktörerna. Här gällde det att klassa denna framträdande relationsaspekt i 
vaije episod i någon av kategorierna. 

Våra kategorier utformades för att i första hand vara teoretiskt fruktbara - det 
innebar samtidigt vissa svårigheter vid själva klassningen av det empiriska 
materialet. En grundregel vid innehållsanalys är t ex att kategorierna bör 
vara ömsesidigt uteslutande; varje analysenhet ska kunna hänföras till en och 
endast en kategori. Kategorierna bör också vara operationellt definierade 
såtillvida att vaije analysenhet så entydigt som möjligt ska kunna definieras 
in under en viss kategori. 

Relationsaspekter kan dock inte fångas på detta enkla och otvetydiga sätt 
utan att man riskerar att på ett tidigt stadium i analysen gå miste om viktiga 
kvalitativa aspekter. Våra kategorier går delvis in i varandra och det finns 
inga bestämda ord, uttryck eller i förväg bestämda "statements" i det 
empiriska materialet som direkt avgörande för analysenhetens hänförande 
till en viss kategori. Det kan därför vara på sin plats med en redovisning av 
hur vi "tänkt" vid klassningen av episoderna i de olika aktörskategorierna. 

Kategori 1: Stvr/Ger direktiv. "Ger direktiv" är distinktare och mera 
lättkodat än "Styr"; direktiv innebär styrning men styrning kan också ske på 
annat sätt än genom direktiv. Olika former av direktivgivning framstod i 
materialet ganska tydligt. Det var nästan uteslutande arbetsledaren som på 
olika sätt angav vem av de underställda som skulle göra vad. Det var t ex 
vanligt vid vissa träffar att arbetsledaren fördelade nyinkomna ärenden bland 
socialarbetarna i gruppen. Tydliga direktiv kunde också noteras i samband 
med oklarhet kring administrativa prodcedurregler; arbetsledaren angav 
enligt vilken form ärendet skulle handläggas. 

Andra former av styrning var betydligt vanligare - och ibland mera 
svårkodade. Vi menar med styrning någon form av påverkan på annan 
person/personer att handla på ett visst sätt. Sådan påverkan kunde i vissa fall 
vara mycket tydlig. Ett exempel: Vid en gruppträff berättade en av 
socialarbetarna att hon var inbegripen i ett svårt familjeärende tillsammans 
med en kollega från en annan myndighet. Hon upplevde avsevärda 
samarbetssvårigheter med denna kollega och såg det som ett svårt hinder i 
arbetet med familjen. Hon ville nu ha råd och stöd från gruppen; skulle hon 
prata ut med sin kollega om de svårigheter hon upplevde och hur skulle hon i 
så fall gå tillväga? Arbetsledarens svar kom här inte som direktiv men väl i 
form av bestämda åsikter: - "Det som är viktigt här det är att ..." - "Jag 
tycker att..." - "Jag tycker inte att ..." Av den aktuella samspelssituationen 
framgick att arbetsledarens åsikt motsade socialsekreterarens och att hon 
också ändrade sin handlingsstrategi - ett av många exempel där arbetsledaren 
styrde och socialarbetaren följde. 
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Ibland var dessa styrningar subtilare och mera svårkodade. Typexempel 
utgjorde de olika former av styrande tolkningar som vi fann i materialet. 
Utgångsläget kunde vara en gruppträff där någon av socialarbetarna 
redogjorde för ett svårt klientärende i syfte att få råd och stöd i sitt fortsatta 
handlande. Det var här naturligt för arbetsledaren och socialarbetarna att ge 
sina tolkningar av problem och möjligheter i den aktuella situationen. Dessa 
tolkningar var ibland så bestämda och framförda på ett sådant sätt att de kom 
att få en styrande innebörd. Ett exempel från en sådan situation: Samtalet 
rörde en eventuell omorganisation av tillsynsmännens arbetsuppgifter; 
förslaget var att tillsynsmännen inte längre skulle utgöra en egen arbetsgrupp 
utan i stället var och en tillhöra de olika distriktsgrupperna. Av 
samspelssituationen framgick att tillsynsmännen klart motsatte sig detta. I 
det läget gick arbetsledaren in med en tolkning med innebörden att en 
oförändrad uppläggning sannolikt skulle innebära en hel del nackdelar. Här 
handlade det varken om direktiv eller bestämda åsikter utan snarare om en 
tolkning av situationen som hade en styrande innebörd. 

Dessa styrningar av olika slag ligger naturligtvis nära kategori 12: 
Bedömer/Värderar. Hur har vi hanterat denna avgränsningsproblematik? 
Uttryck för åsikter eller tolkningar har normalt klassats under kategori 12, 
men i de fall där vi av situationen kunnat utläsa att syftet eller innebörden 
varit att med tolkningen eller åsiktsförklaringen styra eller påverka någon 
annans agerande, har vi klassat episoden under kategori 1. 

Styr/Ger direktiv ligger också nära kategori 8: Tar ansvar samt kategori 9: 
Råd/Stöd/Erkännande. Ett exempel återigen som rörde tillsynsmännens 
arbetssituation. Efter en längre diskussion kring upplevd otillfredsställelse i 
arbetet kom arbetsledaren med ett sammanfattande förslag som innebar att 
tillsynsmännen skulle få möjlighet till regelbundna träffar med arbetsledaren 
för att kunna ventilera olika problem. Arbetsledaren: - "Kan vi göra så ... ett 
tag framöver ... att vi träffas var fjortonde dag." Denna situation kunde 
klassas både som Styrning och Ansvarstagande, kanske även som Råd/Stöd. 
Vi valde att klassa den aktuella situationen som ett ansvarstagande, eftersom 
vi bedömde att det var den primära innebörden av det utsagda: arbetsledaren 
ville på detta sätt ta ansvar för att någonting äntligen gjordes åt en 
otillfredsställande arbetssituation. 

I de fall då en episod på detta sätt kunnat klassas under flera kategorier är det 
alltså vår bedömning av den av sammanhanget givna huvudsakliga 
innebörden i det utsagda som har fått avgöra kategoritillhörighet. 

Kategori 9: Råd/Stöd/Erkännande förtjänar ytterligare en kommentar. Råd 
och Stöd har likartade betydelser medan erkännande har en avvikande 
innebörd. Med Erkännande avses sådana situationer där någon erhållit en 
positiv bekräftelse på gjorda insatser i arbetet. Under kategori 9 har alltså 
klassats samspelssituationer med sinsemellan olika karaktär. 

Kategori 2: Efterfrågar andras mening kan omnämnas tillsammans med 
kategori 11 : Enkel fråga. 'Enkel fråga' använde vi oss av för att klassificera 
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frågor av typen : - "Hur mycket är klockan?" eller - "Har hon (klienten) 
bestämt sig för att flytta?" Här förväntades enkla svar utan värderande 
inslag. 'Efterfrågar andras mening' tillskrevs frågesituationer med en annan 
innebörd; här ville man i regel veta vad kollegor tyckte och tänkte kring 
någon viktig fråga och svaren var ofta värdebemängda. 

Under kategori 3: Kontrollerande fråga klassades frågor av ytterligare en 
annan karaktär, frågor vars syfte var att i bokstavlig mening kontrollera 
något eller någon. Några exempel: - "Har du gjort något hembesök hos den 
familjen ännu?" eller - "Hur ser ärendefördelningen ut bland oss i gruppen 
just nu?" 

Under kategori 4: Konfirmerar klassades sådana episoder där relations
aspekten i huvudsak karaktäriserades av att aktören/aktörerna instämde i 
eller bekräftade vad någon tidigare framfört. 

Kategori 5: Förklarar och förtydligar samt kategori 6: Enkel redogörelse 
ligger nära varandra, men skiljer sig också åt i viktiga avseenden. När en 
samspelssituation avsåg en enkel redovisning för en situation eller ett 
sammanhang utan tydliga värderande inslag använde vi oss av kategori 6. I 
de fall där redogörelsen hade till syfte att förklara eller förtydliga en 
ståndpunkt eller ett sammanhang och där värderande inslag kunde före
komma använde vi oss av kategori 5. 

Kategori 7: Beskriver egna känslor kan synas entydig. I vissa fall förekom 
dock gränssättningsproblem i förhållande till t ex kategorierna 5 och 12; 
uttryck för egna känslor kunde ingå i ett förklarande eller värderande 
sammanhang. Ett tydligt exempel utgjorde en samspelssituation där en grupp 
socialsekreterare tillsammans med sin arbetsledare diskuterade för och emot 
en föreslagen omorganisation av förvaltningen. En av socialsekreterarna 
försökte förklara och förtydliga sin ståndpunkt men gav samtidigt uttryck för 
tydliga osäkerhetskänslor inför den föreslagna förändringen. Det tonfall som 
kunde avlyssnas på bandupptagningen gjorde det extra tydligt att det var 
känslouttrycket som var den huvudsakliga relationsaspekten och episoden 
klassades därför under kategori 7. 

Ifrågasättanden som klassades under kategori 10 hade naturligtvis ofta också 
en bedömande eller värderande karaktär. Ett styrande syfte kunde också 
ibland vara näraliggande. Ändå var det ganska lätt att sortera ut de episoder 
som karaktäriserades av en ifrågasättande attityd; de värderande inslag som 
hade en klart kritisk udd klassades under kategori 10 
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KAPITEL 16. 

TYDLIGGÖRANDE AV VÅRA 12 RELATIONS
KATEGORIER. 

Yi skall inledningsvis i detta kapitel motivera uppläggningen av detta och de 
två nästkommande kapitlen. Vi har stått inför två svårigheter när det gäller 
presentationen av våra relationskategorier vilka finns i våra 13 FALL. Vid 
presentationen av relationskategorierna "förstör" man själva FALLET - det 
är vårt första dilemma. Det andra dilemmat innebär att vi får stora svårig
heter att tydliggöra hur de olika episodskiftningarna sker i de olika FALLEN 
om tyngdpunkten läggs på ett tydliggörande av relations-kategorierna. Den 
centrala frågan för oss har blivit: Hur skall vi kunna hålla isär FALL och 
RELATIONSKATEGORI? 

En möjlig utväg som vi valt innebär att vi i detta kapitel ger ett 
sammanfattande förtydligande av de olika relationskategorierna, medan vi i 
kapitel 17 och 18 ger en fyllig presentation av de olika FALLEN. Vi avser 
att där visa på relationsskiftningarna och den sekventiella processen i de 
olika FALLEN. Syftet med det här kapitlet innebär således att vi beskriver 
relationskategorierna för att ge en kunskap om vad materialet har för 
karaktär - det språkliga flödets karaktär. 

Följande liknelse illustrerar på ett bra sätt skillnaden mellan detta kapitel och 
de två nästföljande kapitlen: Relationskategorierna har samma funktion som 
stenarna när man bygger ett hus. De är nödvändiga för att det skall bli ett 
hus, men de säger inget om hur vi skall bygga huset. Men, det är inte 
ointressant hur byggstenarna ser ut. Utifrån denna analogi med att bygga ett 
hus, så skulle vi kunna säga att vi i det här kapitlet presenterar 
byggmaterialet - relationskategorierna - och i de två nästkommande kapitlen 
presenterar vi väggarna - våra 13 FALL. 

Denna uppläggning innebär att FALLEN blir viktigare än relations
kategorierna. Detta är motsatsen till Bales (1950) där relationskategorierna 
är huvudnumret. Låt oss återvända till det här kapitlets syfte, nämligen att 
beskriva och tydliggöra våra 12 relationskategorier och deras förekomst i 
materialet. Innan vi börjar redovisningen av våra relationskategorier vill vi 
redan inledningsvis visa på två tabeller eller "kartbilder" som på olika sätt 
upplyser oss om hur de olika relationskategorierna förekommer i materialet. 

Tabell 1. ger en sammanfattande totalbild över relationskategoriernas 
förekomst i de 13 FALLEN. Siffrorna anger antalet observationer av de 
olika relationskategorierna i varje fall. 11 ex FALL 2 finns 15 observationer 
med relationskategori 1, "styr/ger direktiv". Då våra FALL har stor variation 
när det gäller antalet episoder - antalet varierar från 33 till 147 - så har vi i 
tabell 1 omräknat våra faktiska episoder till ett fiktivt tal utgående från 
schablonen 100 episoder för varje FALL. Detta gör det möjligt för oss att 
göra jämförelser mellan de olika relationskategoriernas förekomst i de olika 
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FALLEN. Vi väljer att tydliggöra våra kategorier genom att visa upp ett par 
episoder av varje kategori. I samband med den redovisningen gör vi också en 
återkoppling till våra tabeller och vad vi kan se där. 

Tabell 2, anger observerat antal och förväntat antal observationer för varje 
FALL och relationskategori. Förväntade värden under antagandet att 
relationskategorierna fördelar sig lika. För t ex FALL 2 och relationskategori 
7 "beskriver egna känslor" är det observerade antalet lika med 19 och det 
förväntade antalet lika med 10,29. X2-testet är lika med 26,29 vilket innebär 
en signifikans på 1% nivån. 

X2-värdena markerade * ** och *** indikerar signifikanta avvikelser från 
hypotesen om lika fördelning över fallen där: 
* anger signifikansnivån 5,0% 
** anger signifikansnivån 1,0% 
*** anger signifikansnivån 0,1% 
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Relationskategori 1: styr/ger direktiv. 

Denna relationskategori är en av de mest frekventa i materialet (ca 13,5 % ). 
Merparten av styrningarna har ett administrativt innehåll. Det är 
arbetsledaren som svarar för så gott som samtliga styrningar. Vilken karaktär 
har den administrativa inriktningen? Vi kan sammanfatta den genom att 
redovisa följande sex grupper av aspekter som förekommer i materialet. 

Administrativa aspekter 

- planering av här- och nu-aktiviteten 
- fördelning av ärende eller annan arbetsuppgift 
- planering av träff och vad som skall behandlas vid denna 
- markerar byte av samtalsämne 
- ger råd och/eller uppmaning 
- markerar uppfattning om administrativ aspekt. 

Aspekter i samband med det direkta klientarbetet 

A uttrycker åsikter om hur B bör arbeta i klientärenden 

A uttrycker åsikt om hur B bör agera i förhållande till kollega hos 
annan myndighet 

A ger uttryck för värdering/åsikt på ett kraftfullt sätt vilket innebär att A 
försvarar egen ståndpunkt. 

Styrningarna har alltså en klart administrativ karaktär. Endast 23% av 
styrningar har samband med direkta klientarbetet. Merparten av dessa finns i 
Fall 2. Det är nästan uteslutande A som svarar för styrningarna. Fall 2, 4, 8 
och 12 är mest "styrningsintensiva". Här visar vi nu på tre episoder som 
innebär styrning. 

Fall 1. episod 8 
A: Det är ju frågan om någon av er skulle kunna ta emot det här 

besöket... 
B: 0804... det är någon gammal... 
A: Ja 
B:... kvinna det här. 
A: 86.... vet inte... 
B: Det kan ju jag göra. 
A: Du kan göra det. 

Fall 2. episod 44 
A: Det som är viktigt, det är liksom inte ta över olika grejor, jag 

menar som det här med fickpengar, att gå in och ge dem 
fickpengar... 
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B: Aldrig. 
A: ...och en massa andra sådana här bitar. Det är ju det hon vill. 

Fall 4. episod 17 
A: Samtidigt ska man diskutera om det, samtidigt är ju risken att man 

aldrig kommer dit, man bara diskuterar. Jag menar frågan, det ena 
är ju om vi för det första vill samarbeta och sen finns det s a s ett 
behov utav samarbete. Och jag menar t ex nu Hällnäs, det är att vi 
behöver samarbeta med dem runt omkring utslussningarna. Jag 
tycker det är självklart. Jag menar den delen behöver man inte 
diskutera, sen är det då formerna mer i detalj, men dem tror jag 
inte man diskuterar sig fram till utan där måste man sas jobba sig 
fram till. 

B: Både ock. 
A: Ja men jag menar, börjar man inte jobba då tror jag aldrig man 

kommer fram, utan då blir man sittande i diskussioner. 
B: Men jobbar gör vi ju hela tiden. Det gör vi ju, nog samarbetar vi 

med dem i utslussningen. Det har vi ju gjort alltid. Jo men tror att 
då gör man sas om det finns i utrymme att göra det ännu mer om 
man tycker att det behövs då tror jag att det är viktigt, då försöker 
man börja göra det, än att man säger att ja då ska vi diskutera det, 
därför att det här jobbet är ju ändå sånt att det hela tiden så 
strömmar det bara på nya saker och ting och då kommer man sig 
aldrig ur. Och det samma gäller ju toxen, jag menar att det är klart 
att om vi säger att vi har ingenting egentligen att träffa dem om, vi 
klarar oss med den information som är och den information som 
vi får ifrån dem. Och sen i och för sig vi kan träffa dem en eller 
annan gång och diskutera då principiella saker.Jag menar är det 
vår uppfattning, då ska vi ju säga det. För det är ju inte så att de 
bestämmer att nu vill de träffa oss och sen måste vi göra det. Så 
att det är väl en viktig sak som vi måste ha klart för oss att vad har 
vi för nytta utav att träffa dem. Sen om det blir en gång i månaden 
eller vilken period det blir, och att vi då ser till att de träffarna, att 
vi då tar upp sånt som vi tycker vi har nån nytta av. 

Relationskategori 2: efterfrågar andras mening 

I materialet finns 8% med denna relationsaspekt. Även här slår det 
administrativa inslaget igenom. I 3% av episoderna efterfrågar A eller B 
andras mening om "klientaspekt" i det direkta klientärendet. Här är det jämt 
mellan A och B när det gäller vem som tar initiativet. 

Några exempel på administrativa aspekter: 

Vilket konto skall kostnaden belasta ? 
A efterfrågar vilka möjligheter B har att delta i en träff med annan 
myndighet 
A efterfrågar B:s mening om hur olika rutiner fungerar. 
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Exempel på klientaspekter: 

B efterfrågar A:s mening om hur han bör arbeta i olika klientärenden. B 
ger vid flera tillfällen uttryck för tveksamhet om han överhuvudtaget 
skall gå in i ärendena. 

B efterfrågar A:s mening om hur han skall arbeta i förhållande till 
kollega hos annan myndighet. 

Relationsaspekten förekommer mest i Fall 2, FALL 3 och Fall 5. Här visar vi 
fyra episoder av denna relationsaspekt. 

Fall 2. episod 57 
B: Jag skulle alltså icke gå in... 

Fall 2. episod 67 
B: Ja, ibland undrar jag om jag där låter mig manipuleras till att gå in 

för mycket. Hihihi 

Fall 3. episod 23 
B: Jag har en annan funderation som dök upp här, just vid lunch 

också. K undrar om hon kan få hjälp med en resa till en moster 
och morbror på Ön och vara där i några veckor. 

Fall 3. episod 25 
B: Och jag frågar mig, ska vi ta kostnaden eller ska det prövas av 

ekonomigruppen, ska det anses förebyggande eller är det en ren 
rekreationsresa eller vad ska vi betrakta det som. Jag pratade lite 
grann med Karin och hon var också fundersam över det. 

Relationskategori 3: kontrollerande fråga 

Merparten av de kontrollerande frågorna har en administrativ inriktning. Det 
administrativa innehållet kan t ex handla om: 

- vilka besök som B har bokat 
- huruvida B kan ta ett visst ärende 
- huruvida B kan vara med på en viss träff 
- huruvida B har något ärende att diskutera 

Endast några episoder innebär kontrollernade frågor om förhållningsssätt 
och/ eller insatser i det direkta klientarbetet. Exempel på sådana frågor är att 
A ställer kontrollerande frågor om B:s insatser i klientärenden. 

Relationskategorin förekommer inte speciellt ofta i materialet - endast 5% av 
det totala antalet episoder utgörs av denna relationsaspekt. Den förekommer 
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mest i Fall 5, 6 och 13. När det gäller vem som tar initiativet till frågorna är 
det jämt fördelat mellan A och B. Vi låter två episoder från Fall 6 illustrera 
relationskategorin. 

Fall 6. episod 39 
A: Hur många timmar fick du hålla på med det här då? 
B: Ja, jag fick telefon när klockan var tjugo över sju, och sedan var 

klockan ett när jag kom tillbaka. 
A: På natten? 
B: Mm. Den där familjen... till K hade vänt sig, de körde upp till 

Skogsbo, så de måste ju få ersättning, för jag sa att jag skulle ringa 
efter taxi, men då kändes det bättre för K. 

A: Men, du var med där då? 
B: Jo, tacka...givet! 

Fall 6. episod 42 
A: Jaha, och i fredags natt, hur länge fick du hålla på då? 
B: Nämen, jag for ju bara på polisstationen, och sedan så var klockan 

tre när jag kom hem... 
A: Vet du något mer, eller? 
B: Nä, det vet jag inte. 

Relationskategori 4: konfirmerar 

Denna relationskategori placerar sig sist bland de 12 kategorierna när det 
gäller förekomst. (3%) I sex av de 13 fallen förekommer den inte alls. I fall 8 
finns en hög förekomst av konfirmeranden. 

Flertalet episoder innebär att A och B konfirmerar administrativa aspekter. 
Exempel på sådana aspekter är: 

- A konfirmerar att B skall hämta klient från behandlingshem 
- A konfirmerar att B har ett visst klientbesök 
- A konfirmerar att B är ganska uppbunden i sitt arbete och kan inte ta på 

sig mera arbete. 

I ett fåtal episoder sker konfirmeranden i samband med "behandlingsaspekt" 
i klientärende. Ett exempel på detta: 

- A konfirmerar att klienten har stöd av en annan kollega på socialbyrån. 

Intiativet är jämt fördelat mellan A och B. Vi låter två episoder från Fall 8 
illustrera denna relationsaspekt. 
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Fall 8. episod 12 
B: men det är riktigt det ni säger just det här att man måste få in det 

här i ett naturligt sammanhang och om man då går tillbaka till det 
här också, vad har det för syfte de här pengarna? Jo att... det är 
såna här projekt då som det finns inslag utav samarbete mellan 
kommunerna och föreningslivet och man försöker då hitta nya 
metoder för tidiga insatser som det står bland socialt utsatta 
ungdomar och det är klart att... det är väldigt mycket beroende på 
hur man skriver ihop det här. Jag menar man kan ju vinkla det lite 
från... precis det du säger S, nämligen att det finns redan, att vi har 
en massa resurser och så att säga den här smeten som ska foga 
ihop det här, det är väl det som man möjligen kan se som en 
metod. 

Fall 8. episod 19 
B: Det kan vara ett sätt och där kan man då säga det att man försöker 

att hitta en metod här genom att få ungdomar med sig på ganska 
enkla grejer till att börja med. Som att gå på bio, eller nånting sånt 
där, att få dem med sig som du säger, S. Det tror jag är väldigt 
viktigt, för att sen då i näste steg få dem att röra på sig lite mer. 

Relationskategori 5: förklarar och förtydligar 

Denna relationskategori placerar sig på andra plats i materialet med en 
förekomst på 13,5% av det totala materialet. Även här slår den 
administrativa inriktningen igenom - 63% av episoderna har denna 
inriktning. I 2/3 av episoderna är det B som förklarar och förtydligar. 

Några exempel på administrativa aspekter: 

- B förklarar och förtydligar ett erkännande han gett till A i en föregående 
episod. 

- På fråga från B förklarar och förtydligar A vilka besök B har på 
besökslistan. 

- A ber B berätta vad ett projekt inom missbruksvården innebär. B som 
arbetar i detta projekt förklarar och förtydligar vad de gör i projektet. 

Resterande ca 37% av episoderna innebär att A eller B förklarar och 
förtydligar "behandlingsaspekt" i klientärende. Två exempel på detta: 

- På fråga från A förklarar och förtydligar B hur familjesammansättningen 
ser ut i ett klientärende. 

Några episoder handlar om varför en socialsekreterare har så svårt att 
komma in i en familj. Modern vägrar att ta emot hjälp. 
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Relationskategorin förekommer mest i Fall 2, 3 och 9. En episod från Fall 3 
resp Fall 9 får illustrera relationskategorin. 

Fall 3. episod 31 
B: Men samtidigt så säger hon, att dom har tydligen erbjudit sig att 

låna ut pengar och kunna hjälpa henne så att hon kan komma dit 
så hon har redan varit i kontakt med dom men med hennes 
självkänsla så vill hon inte det, hon vill inte vara beroende av 
någon, hon vill kunna åka ner för egna pengar. 

A: mmm, MMM 

Fall 9. episod 35 
A: Ni på södra, hur ser ni på det här med distriktsanknytningen och 

så? 
B: Ja, vi tycker ju det varit bra för dig som vår informatör på 

Bokvägen, vi har ju visserligen egna kontakter, men du är ju 
nästan dagligen där ute... kommer och informerar om hur läget är 
så att det har ju varit väldigt bra, så att man får veta det aktuella 
läget, sen har ju du bra kännedom om just distrikt X — du vet ju 
mycket om andra ärenden — så vet du ju en hel del, så jag tycker 
det har varit jättebra ha en speciell som har servat oss med 
information... 

A: Tycker du att det är någon skillnad mot hur det var tidigare, för du 
hade ju kontakt med honom på distrikt X, upplevde jag, medan jag 
jobbade där också så var det mest med Sune. 

B: Om man säger så här att det har blivit praktiskt att vi har vänt oss 
till övriga och utnyttjat deras tjänster då det har blivit någonting i 
alla fall, farit ut på hembesök och sådant där, men information det 
har vi fått, ja det kanske är på samma sätt ändå, om jag riktigt 
tänker efter... Jag tycker vi har knutit upp dig mer, eller mer 
kontakter med dig som tillsynsman än vad vi haft förut, men mer 
kontakter med tillsynsavdelningen i och med att du kommer in på 
rnornarna här och på det sättet har det blivit förändring. 

Relationskategori 6: redogör utan värdeståndpunkter 

Denna relationskategori placerar sig på en femte plats med en förekomst på 
ca 10% i materialet. En klar majoritet av episoderna ca 80% har en 
administrativ inriktning. Endast 20% av episoderna har samband med det 
direkta klientarbetet. Merparten av episoderna med klientaspekter finns i Fall 
2 och 3. Det är jämt fördelat mellan A och B när det gäller vem som tar 
initiativet till redogörelserna. 

Exempel på administrativa aspekter: 

A och B redogör för vilka besök som bokats in, vilka besök som skall 
göras samt hur ärenden fördelats på socialsekreterarna. 
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- A redogör för olika slags träffar och konferenser som kommer. Vad som 
skall avhandlas där och när de skall äga rum. 

- Resonemang om utlokalisering av socialdistriken. Jämförelser med 
andra kommuner, för- och nackdelar. 

Exempel på redogörelser med inslag av klientaspekt: 

- Redogörelse för situationen i en s k multiproblemfamilj. 

- Redogörelse av ett klientärende och hur kollegas handlande försvårat 
möjligheten att bygga upp en förtroendefull relation. 

- Resonemang om en ung flicka som vill komma bort från stan 2-3 veckor 
under sommaren. 

Relationskategorin förekommer mest i Fall 12, Fall 3 och Fall 7. Här får två 
episoder illustrera relationskategorin. 

Fall 3. episod 24 
B: Det är tydligen så att dom har, ja, i stort sett uppfostrat henne, hon 

har bott där från 5-årsåldern och en bra bit uppåt. Det 
framkommer att K: s mamma har inte tagit hand om henne förrän 
hon var i tolv-årsåldern, först har mormor haft hand om henne och 
sedan då den här mostern och morbrodern. Och hon, nu känner 
hon att hon skulle vilja åka dit ett tag hon tycker det är jobbigt att 
gå i stan och vara utan jobb. Det rörde sig om två-tre veckor. 

Fall 7. episod 14 
B: Igår läste jag hos kollega X där det var en kille som hade fått 

avslag på tandvård på elvahundra spänn, och han låg fyrahundra 
spänn över norm, De hade då tyckt att han skulle kunna avbetala 
på den där tandvården, det länsrätten då gjort bedömningen att 
man inte kan skäligen kan kräva att tandläkaren ska gå med på en 
avbetalning av tandvården, och därför får man då acceptera att 
tandläkaren vill ha in alla pengarna i princip och där skulle han ha 
rätt att... de återvisade ärendet, för ny handläggning till oss. 

Relationskategori 7: beskriver egna känslor 

I det totala materialet finns knappt 6% med denna relationsaspekt. Det är 
nästan uteslutande socialsekreterarna - i 90% av episoderna - som ger uttryck 
för egna känslor. Här är inte det administrativa inflytandet lika ensidigt som i 
övriga relationsaspekter. Känslobeskrivningarna förekommer här lika ofta i 
samband med det direkta klientarbetet som i samband med administrativa 
aspekter. 
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Exempel på administrativa aspekter: 

- B ger uttryck för starkt missnöje och trötthet över sin arbetssituation. 
Upplever sig sakna stöd från arbetsledningens sida. 

- B ger uttryck för oklarhet och förvirring. Hur skall hon nå/få kontakt med 
klienterna? Trots A: s ambition att skapa ordning och struktur uppstår den 
paradoxala situationen att B känner oklarhet och förvirring. 

- Både A och B ger uttryck för missnöje över att högsta ledningen 
föreslagit att distriktsgruppen skall delas i samband med en utlokalisering. 

Exempel på känslobeskrivningar i samband med klientaspekter: 

- B ger uttryck för svår problematik i många ärenden. B känner stor 
vilsenhet och tveksamhet över hur hon skall gå in och arbeta i 
olika klientärenden. 

- B ger uttryck för starka, jobbiga känslor - ofta negativa - mot klienten. 
Ger uttryck för känslor av otillräcklighet. 

- B ger uttryck för stora svårigheter i samarbetet med kollega hos annan 
myndighet. B känner sig ifrågasatt. 

Relationskategorin har mycket låg förekomst i materialet och placerar sig på 
åttonde plats bland de 12 relationskategorierna. Den har däremot hög 
förekomst i Fall 2. Vi låter följande fyra episoder illustrera relations
kategorin: 

Fall 2. episod 39 
B: Ja, jag vet inte ... den här kvinnan, ja som jag sa till dig, jag har 

hemskt svårt att hitta någonting som jag ser som sympatiskt hos 
henne, det finns ingenting som jag kan hitta. Jag tycker det därför 
är väldigt svårt att jobba med henne. Sonen däremot kan jag... har 
inga svårigheter att sympatisera med honom, men han är en 
ganska levande kille. 

Fall 2. episod 58 
B: Jag har ingenting att komma med heller. Ingenting. 

Fall 2. episod 83 
B: Det kan jag väl acceptera. Men vad jag har fruktansvärt svårt för 

att acceptera, i och för sig tycker jag att vi har kommit förbi det 
kollega X och jag, men det var det här när hon ifrågasätter om jag 
gör det jag borde göra, jag tycker det är jobbigt va, att få höra från 
en annan socialarbetare som inte, för det första inte är inne i ären
det, men samtidigt har samma utbildning som mej och borde 
kunna förstå det på ett annat sätt än en kontaktperson vilken som 
helst. 
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Fall 9. episod 45 
T: För vi känner ju själva det är inte likadant, det är inte samma 

kontakter mellan oss som vi hade förut, vi har tappat mycket av 
det där också, och det ser vi som nackdelar, att ha den här 
informationen hela stan, att veta, känna till och vid ärendena som 
man då ska dyka in i sedan. Jag menar det är tyngre att jobba ute 
på fältet än här på byrån, det ska du ju ha klart för dig ! 

Relationskategori 8: tar ansvar 

Ansvarstagandet placerar sig i mitten bland de 12 relationskategorierna med 
en förekomst på 9 % i hela materialet. I merparten av episoderna är det A 
som tar ansvar. Ansvarstagandet har en klart administrativ inriktning - 95% 
av episoderna har en sådan inriktning. Ansvarstagandet är inte särskilt tydligt 
i materialet. Det är endast Fall 7 och Fall 10 som har hög förekomst av 
ansvarstagande. Vi visar på tre episoder som får illustrera ansvarstagandet. 

Fall 7. episod 11 
B: Då... jag hörde t ex den här i utredningen, kollegans incestmål 

hade blivit nedlagt... 
A: Mm, men det måste vi väl få papper på... 
B: Ja, jag tycker det... 
A:... borde vi få, i alla fall. 
B: Men, det där måste man kolla! 
A: Ja, jo. För jag menar, det är ju också sånt som vi eventuellt skulle 

kunna redovisa till AU, eftersom de tar besluten—, att det vart 
ingenting med det och det vart ingenting med det också då 
varför... och det kan man ju i och för sig, ja det är ju inte så många 
ärenden, men det kan man ju göra s a s för ihop ett antal att 
redovisa att första halvårets besvärsärenden eller polisanmälningar 
eller vad det nu är, så har s a s det blivit si och så. 

Fall 7. episod 52 
B: Och du hade jag också tänkt gå igenom den här enkäten från 

socialstyrelsen 
A: Ja vad bra. 
B: Jag har delat ut den på distrikten så att de skulle förbereda sig lite 

grann och så tänkte jag kan man ta den muntligt, med 
tillsynskillarna och så får man ner det och så har jag faktiskt 
skrivit nu det här som skulle vara inne i april. 

Fall 10. episod 13 
A: Men var har han då hamnat i kontakt med nån psykläkare som kan 

ge-? 
B: De ville inte ha honom där på psyket. De säger ju bara, han hade 

ju kontakt då när han pratade med Karin här från Carlshem och då 
kom han ju i kontakt med avdelning 5, ja psyket. Men de insåg 
efter att fått klart för sig vem han var och hur läget var så var det 
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ju bara att gå upp till avdelning 17. Vi vill inte ha nåt med dig att 
göra. Så att han har inget att hämta där. Även om han i och för sig 
kanske skulle behöva ha en psykkontakt så är det ju som så att han 
får inte det. Det har han som sagt ifrån. 

A: För jag menar nu har han kanske samtal med kurator. 
B: Ja i höst ja. 
A: Till hösten 
B: Inte nu inte. Det är som han säger. Han hänvisar ju till de samtalen 

i höst. Men det är ju ingenting att prata om nu inte, det är ju 
löjligt. Och de samtalen sker ju... det är ju ingenting som vi ska 
koppla ihop med det här. Inte kommer de att handla om att han 
ska gå och arbeta inte. Ja det vet jag förresten inte om jag ska 
säga, men de kan man som inte räkna in i det som gäller just nu. 

A: Nej vad jag menar det är det här va, för vad man skulle möjligtvis 
komplettera med när det gäller K så är det ju psyksidan. 

B: Jo men det går inte. De ställer inte upp på honom. 
A: Jag menar nu har vi nått det här att han är nykter och ändå funkar 

han inte. Men du Pelle vi får väl se då efter den här veckan vad det 
blir av det där. 

B: Det vet vi ju att det blir ingenting. Det kan man ju till 98%. 

Relationskategori 9: råd- stöd- erkännande 

Denna relationskategori har låg förekomst i materialet och placerar sig näst 
sist bland de 12 relationskategorierna. FALL 1 och 2 intar en särställning 
genom att här finns merparten av relationskategorin. I merparten av 
episoderna - 60% - är det B som svarar för stödet! Detta är anmärkningsvärt. 
Merparten av stödet ger B till varandra. Här råder ett omvänt förhållande när 
det gäller administrativa aspekter kontra klientaspekter. Här är det inte den 
administrativa inriktningen som dominerar utan här förekommer 
relationskategorin i samband med det direkta klientarbetet. 

Klientaspekter 

- A stödjer B i hur hon bör förhålla sig i ett klientärnde och/eller i 
relationen till en kollega hos annan myndighet. 

- B ger en annan B stöd på olika sätt. Dels genom att säga att hon delar B:s 
uppfattning dels genom att ge B stöd för hur hon bär förhålla sig i ett 
visst klientärende och/eller i relationen till en kollega hos annan 
myndighet. Många av episoderna kan sorteras in under denna rubrik. 

- A ger B beröm/erkännande för hur hon arbetat i ett ärende. Detta 
förekommer endast i fyra episoder i hela materialet. 

- B ger A beröm för att han kunnat säga ifrån till avdelningschefen. 
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Vi låter fyra episoder illustrera denna relationskategori. 

Fall 1. episod 11 
B: Vad bra du sa det där i fredags, Pelle. Jag tänkte på det efterår, jag 

tyckte det var bra. Du vet vad jag menar? 
A: Ja, tänkte du när han kom och pratade om distrikt X? 
B: Ja, helt förtjusande tyckte jag att det var. 
A: Säger du det. 
B: Ja, jag tycker det, dels så kom man ju att prata om familjen K 

här... 

Fall 2. episod 48 
A: Men det kan du ju... hur du ska förhålla dig det skulle du kunna ta 

upp med kollega H och med kollega S ... 

Fall 2. episod 53 
A: ..men vad jag tycker är bra är det att du inte går i den här fällan 

och börjar ta över... 
B: Ja, det är bra. 
B: Ja, jag känner det själv också... det är som så tydligt med henne, 

att det är det hon vill. 
B: M-m, det är det. 

Fall 2. episod 59 
B: Så det tycker jag du gör rätt i... 

Relationskategori 10: ifrågasätter 

Denna relationsaspekt har en förekomst på ca 11 % i det totala materialet. 
Det är i huvudsak B som ifrågasätter - i 8 av 10 episoder. Merparten av 
ifrågasättandena sker med administrativa förtecken. Endast 15% av 
episoderna har samband med det direkta klientarbetet. 

Administrativa aspekter: 

- B ifrågasätter ledningens idéer om organisaerat samarbete inom 
missbruksvården. 

- B ifrågasätter förslag från arbetsledningen om förändrat arbetssätt. 
- B ifrågasätter på olika sätt förvaltningsledningens förslag att 

dela distriktsgruppen i samband med en utlokalisering av denna. 

Klientaspekter: 

- B ifrågasätter kollega hos annan myndighet och hennes handlande i ett 
klientärende. 

Relationskategorin förekommer speciellt ofta i Fall 4, 6, 9 och 13. Vi låter 
fyra episoder illustrera relationskategorin 
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Fall 4. episod 15 
B: Men där tycker jag ju att det är så här att den här gruppen nu, den 

här tvärgruppen som vi nu är i, jag tycker att vi har börjat i 
alldeles fel ända. Jag tycker det är fel att vi böljar med att bjuda in 
Hällnäs och sen toxen och sedan ha diskussioner. Det jag hade 
hoppats på det är att vi skulle börja i den här gruppen och titta på 
hur det ser ut på de olika distrikten t ex. Titta på hur, vad vi kan 
göra. Hur vill vi jobba med de här tunga missbrukarna, hur har vi 
jobbat tidigare, hur ska det se ut framöver, hur ser det ut på 
distrikten, vad kan vi göra i varje distrikt? Där vi då sammanför de 
kunskaper och erfarenheter som vi faktiskt har här. Och att vi 
också låter det bli en process hos oss i den här gruppen. Och att vi 
inte har så fruktansvärt bråttom, då kanske vi vet bättre hur vi vill 
samarbeta med toxen. Då vet vi nånting, så att vi blir mer 
professionella i vårt jobb. Så att vi inte fortsätter som vi alltid har 
gjort att de är andra som uttrycker önskemål och så tar vi på oss. 
Därför att vi är så oprofessionella själva. Vi vet så, vi har liksom 
aldrig fått, kunna formulera egentligen hur vi vill jobba. 

A: Nu är det väl ofta så, jag menar det händer nåt i vår yttervärld 
också... som man måste reagera på. Som t ex en annan myndighet, 
eller institution vill ha någon, ställer en fråga till oss. Då måste vi 
ju besvara den. Vi kan inte sas säga att det här det svarar vi inte 
på. 

B: Men det är konstigt att inte vi ska kunna säga då att men vi kan 
inte säga idag, men vi ska diskutera det. Här kommer man från 
Hällnäs och säger till oss vi kan inte, jag kan inte lova nånting 
därför att vi har inte diskuterat färdigt i personalgruppen. På andra 
ställen gör man så men här kan man alltså inte göra så, utan då har 
vi så bråttom att tillfredsställa andra myndigheter, och så blir det 
ett dåligt jobb egentligen. 

Fall 4. episod 37 
B: Jo men man kan ju bestämma om man ska diskutera enskilda 

ärenden eller principiella frågor. Det är ju lätt att hålla isär. 
A: Jo, men om du nu har en sån här träff, där vi kallar den församlade 

medicinska och sociala kunskapen och du har alltså ett väldigt 
knepigt ärende där toxen då bl a är inblandade mer än vanligt t ex 
att de tar inte emot honom. Vi säger det, tar ett sånt ärende. Jag 
skulle kunna tänka mig att socialsekreteraren är förtvivlad då över 
toxen som inte tar emot en individ som faktiskt behöver avgiftning 
av nåt skäl. Om hon nu gör det. 

B: De tar ju alltid emot han för avgiftning. 
A: Ja men att de, några som de s a s kastar ut snabbare än andra osv 

helst nästan inte tar dit jag menar kunde man då inte säga att den 
här han vill jag prata om hur vi tillsammans jobbar med. Kan det 
inte finnas ett behov från oss att göra det? Med sas alla där, inte 
bara föreståndaren utan även läkarna och allihop. Jag menar kan 
vi fortsätta att göra på det här sättet. Och vad gör vi åt det? 

B: Det är ju inte ofta det förekommer. 
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A: Nej, nej 
B: Men det kan vi alltid få. Äka upp dit och få en sån diskussion. 
A: Jo men att det skulle bli s a s ännu mer markerat och kraftigt, för 

jag menar varje ärende har nån principiell... det är s a s nånting 
som inte går, nån tycker det rent praktiskt eller lagmässigt eller 
nånting sånt. Och då skulle det s a s bli starkare och helt enkelt 
borde bli bättre och man har alltså den här samlade gruppen både 
härifrån och därifrån som då diskuterar även om det är ett enskilt 
ärende. 

B: Men jag tycker ju att man bör lära sig av de här rehab-grupperna 
som vi har haft i flera år. Personligen så tycker jag inte att de är 
meningsfulla. Alltså jag tycker nästan alltid att det är så att man 
går dit och efteråt så tycker man, så tycker jag att det har varit 
bortkastad tid. Så är det, och den där gruppen med toxen kommer 
ju att bli ungefär likadan i så fall om man ska diskutera enskilt. 

Fall 9. episod 3 
T: Vi har ju diskuterat det här nu mycket och länge och ventilerat 

hela tiden och vi har väl kommit fram till det att... det var inget 
bra! Man tappade mycket kännedom på de andra distrikten, så att 
man blir nästan främmande när man träffar K som bor på Teg. Om 
man dyker upp hos en annan K... Men, de är som om man har 
tappat väldigt mycket av det här. 

T: Ja, närkontakten den var bättre förut, tyckte jag också. 
A; Ja, mm. 
T: Vi pratade mer med varandra då än vad man gör nu idag. 

Fall 9. episod 7 
A: Men, du är det möjligt att ha kännedom om alla, och känna... 
T: Stan är inte större! 
A: Ja, men jag menar det är en ganska stor grupp! 
T: I och för sig. 
A: Bara de, när vi inventerade i april, då var det 171 som ni hade 

kontakt med. 
T: Jo, men då har vi de här riktigt tunga som — distrikten fått arbeta 

med, det måste man... det måste vi ha kännedom om, vet du. S 
kanske har bättre kontakt med — och H, så där vice versa — 
kontakter så man kan snabbt få in dem på toxen och sådant, det är 
ju så olika. Du behöver inte säga så många ord för du kan ha stött 
dig ett helt år med en kille, då är det aldrig lönt att gå dit... 

A: Men, det måste kunna hända oavsett om man hör till distrikt eller 
inte. 

T: Jo, jo det gör det ju! 
T: Men, det är ju som... det händer ju väldigt mycket på Ålidhem så 

här, så S är då på... ja, det har blivit dåligt med — inte känna till 
det här också helt plötsligt ska man dit, så vet man nästan 
ingenting... 

T: Jo, jag känner ju samma sak i deras distrikt, givetvis. 
T: Man tappar som någonting... man tappar någonting... 
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Relationskategori 11: enkel fråga 

Denna relationsaspekt har mycket låg förekomst i det totala materialet -
endast 3%. Det är oftast B som ställer de "enkla frågorna". Även här slår det 
administrativa innehållet igenom. Några exempel på enkla frågor: 

- Vem ska vi träffa? 
- Vad är klockan? 
- Vem har en viss ärendeakt? 
- Kan Du vara med på träffen nästa vecka? 
- Hur gammal är klienten? 
- Var har en viss klient varit i helgen? 
- Har hustrun i familjen bestämt sig för att flytta? 

Relationskategorin förekommer mest i Fall 1, 6 och Fall 7. Vi låter två 
episoder i fall 6 illustrera denna relationsaspekt. 

Fall 6. episod 14 
A: Ar det någon som vet om vi har något speciellt då dom dagarna. 
B: Jag har tonårsgrupp på torsdag. 
A: Jaha, det är skönt när dom blir lite lugnare. 

Fall 6. episod 54 
B: Ni hade på eftermiddagen? 
A: Jo, är det något särskilt? 
B: Njae, det är bara det att jag tänkte prata om det här att jag far iväg 

med någon till familjehemmet imorgon... 
B: Kvart över ett är vi upptagna. 
B: Ja, det är jag också! 
A: Men, kan du komma upp vid tre-tiden? 
B: Ja, fyra 
A: Ja, det går bra. 

Relationskategori 12: bedömer och värderar 

Denna relationskategori är den mest vanliga - 14% - i hela mateiralet. Det är 
vanligtvis B som bedömer och värderar - i 7 av 10 episoder. Bedömningarna 
har en klart administrativ karaktär. Det är endast 15% av bedömningarna 
som har samband med det direkta klientarbetet. 

Klientaspekter: 

- A och B gör bedömningar i klientärenden 

Administrativa aspekter: 
- A och B ger uttryck för sin uppfattning om ungdomarnas situation i 

kommunen. 
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- A och B gör bedömningar om hur samarbetet inom missbruksvården skall 
läggas upp. 

- A och B gör bedömningar om vad de er att ett förändrat arbetssätt 
inneburit. 

- A och B gör bedömningar om vilka konsekvenser en utflyttning av 
socialdistriktet kan innebära. 

Relationsaspekten är vanligast förekommande i Fall 4, 10, 11 och 13. Vi 
låter tre episoder illustrera denna relationskategori. 

Fall 4. episod 12 
B: Jo jag tror att det är så att, jag menar de har ju ett svårt jobb, de 

möter ju människor som är väldigt långt gågna sas och det 
upprepas, det är en tomgång i deras jobb. Jag tror att det handlar 
hemskt mycket om att de vill ge oss, lämna över ansvaret på oss. 
Jag tror att det handlar hemskt mycket om det. Att vad ska ni nu 
göra med klient K här för nånting. Och i och med att de har gjort 
det så det blir det ju lättare för dem, Och det där att vi, att de får 
träffa dem oss en gång i veckan som de har uttryckt och sen då ska 
vi ta på oss det. Jag tror att det är det som kommer att hända 
egentligen. Om vi inte är uppmärksamma. Och det är därför jag 
tycker att man borde starta då med en mera principiell diskussion 
alltså att vi vet, att de får veta vilken inställning vi har om vi nu 
vet själva vilken inställning vi har i alla frågor. Jag menar att vi 
också får veta vilken inställning de har, så att det inte är så att de 
kommer hit och vi har egentligen aldrig bestämt oss hur vi vill 
jobba med de här svåra missbrukarna, och då tar vi på oss, 
naturligtvis i vanlig ordning så kommer vi att göra det. Och då är 
frågan också om det på sikt kommer att gagna klienterna, det är ju 
det vi hela tiden ska fråga oss. Skall vi gagna personalen på toxen 
eller, måste ju fråga oss om det gagnar de människor vi ska jobba 
med. 

Fall 10. episod 26 
B: Men sen undrar jag, jag är ju inte hundra procent på att de flyttar 

heller. Man vet ju inte, det har det ju tydligen varit nu. De har 
jubott tillsammans och är gifta också. De har bott tillsammans 
sedan -74 och det har ju tydligen inte varit bra. Han har ju haft 
alkoholproblem ända sedan början. 

A: Så han är inte pappa åt ungarna? 
B: Nej. Den där gången jag pratade med honom, han var ju så 

fruktansvärt bitter och hatisk på det sociala, men det kan ju vara 
ett annat läge nu också om hon har gjort klart att hon ska flytta. 
Det finns som två vägar, antingen super han ännu mer, super ner 
sig totalt eller så tar han sig i kragen. 

Fall 13. episod 16 
B: Det där beror ju på vad det blir, hur det liksom är med — 
A: Jo men det 
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B: Hur vi då utformar, hur kontakterna blir. Det är ju sånt som är 
svårt att veta. Sen kan det ju också bli plus om man får andra 
lokaler och man får andra utrymmen, det beror ju på hur lokalerna 
blir. 

A: Jo 
B: För att utnyttja dem liksom till andra saker, ja trevligare väntrum 

och... samtalsrum, det är ju också ett plus om det kan bli så. 
B: Mm 
B: Miljön här är ju inte särskilt trevlig. 
A: Nej 
B: Överhuvudtaget det här att komma från den här borgen, det här 

stora komplexet att det blir en mindre enhet, det kanske blir 
mindre byråkratisk prägel på det. 

B: Ja det blir ju enklare för dem som ska ta kontakt med oss också. 
Det blir inte det här sitta ner och vänta. 

B: mindre byråkratiskt 
B: — 
A: Ja 
B: Och så tycker jag man känner då man liksom är ute på distrikt X 

att man är där och man hinner liksom kanske vänta om man är på 
hembesök man går där en stund, man ser liksom hur det ser ut på 
området och liksom just den här biten tycker jag att man vet ju så 
lite egentligen nu som det är hur det egentligen ser ut. 

B: Men sen är det ju det att jag tycker ändå att det måste vara så här 
som vi pratade om förut att ska det vara fördel att komma närmare 
då de här institutionerna där ute, ja då måste vi ju ha mer personal. 
Annars är det ju en nackdel för oss att se människor och sen känna 
området och vi har alldeles för lite... då är det ju bara en nackdel. 

B: — d et blir som mer som kommer på oss på ett annat sätt och det är 
ju det som kan vara så att säga, om man ska gå in i nackdelarna. 

B: Men det kan bli underlättande, närmare. 
B: Ja 
A: Mm 
B: Men vinsterna, jag tror man ska vara försiktig med vinsterna ändå, 

om det är så att vi har samma ärendemängder och samma ... vi 
kommer närmare — men det kommer att bli mer jobb, vi kommer 
att få mer kontakter med de människor vi ska jobba med, om vi 
sitter där ute. Och sen hur det upplevs av människor att vi är där. 

B: Det kan också, då är vi inne på nackdelarna eller hur, därför det 
kan ju också vara om vi sitter där på servicehuset kan ju folk 
känna sig mer utsatta att vi liksom går in där. Det tror ju jag att det 
märks mer, än att fara på stan och gå hit, det vet inte grannarna 
om. 

B: Nej. 
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KAPITEL 17. 

KOMMUNIKATIONSSTUDIEN - FALL 1 - 7. 

Hur skall vi kunna beskriva och förstå det sociala arbetets karaktär vid en 
socialbyrå? Vad är det som möjliggör respektive hindrar utvecklings
möjligheter och handlingsutrymme i det socialvårdande systemet? Det är det 
här kapitlets huvudsyfte att försöka belysa dessa frågor. 

Våra data har vi samlat in från 13 olika observationstillfallen - vi benämner 
dem FALL - då vi studerat kommunikationen mellan arbetsledare på olika 
nivåer och deras underställda. Med vägledning av våra tolkningsteoretiska 
utgångspunkter - vilka vi redogjort för i kapitel 14 - har vi avgränsat 
materialet i olika episoder. Vaije episod kännetecknas av en bestämd 
relation mellan arbetsledare och socialarbetare. Så snart relationsaspekten 
har förändrats på ett signifikant sätt, så har en ny episod tagit vid. Vi har 
sålunda avgränsat materialet i 919 episoder. 

Även om våra FALL kan synas vara tämligen "olikartade" så antar vi att det 
finns ett bestämt syfte - eller ett medvetet svfte för vaije möte som 
representerar de 13 FALLEN. Dessutom kan vi ana att det i en del FALL 
finns ett mer eller mindre omedvetet syfte som blir det som kommer att styra 
och påverka utfallet av träffen. Varje träff har en början, ett förlopp, och ett 
slut. Genom att beskriva den sekventiella processen (dvs skiftningarna i 
relationerna) i vaije FALL, är det vår avsikt att försöka belysa de frågor vi 
tog upp i inledningen av det här kapitlet genom att låta empirin tala. I det här 
kapitlet presenterar vi FALL 1 till och med FALL 7. 

Fall 1. 

Detta FALL utgörs av en gruppträff på ett av de två socialdistrikt i 
kommunen som vi studerat. De personer som deltar är gruppledaren samt 
distriktets socialsekreterare. Mötet som är relativt kort, upptas mest av 
resonemang av planeringskaraktär. T ex vilka besök som är inbokade, 
fördelning av klientärenden, planering av hembesök samt planering av träff. 
P g a att mötet är så pass kort är det svårt att urskilja om någon 
relationsaspekt skulle vara speciellt framträdande. Möjligen är 
relationskategori 9: råd-stöd-erkännande mer framträdande än övriga 
relationsaspekter. 

Träffen inleds med att A 'tar ansvar'(8) för att gruppen skall få träffa 
sektionschefen för att diskutera distriktsgruppens möjligheter att få 
handledning och vad detta i så fall skulle kosta. A ställer sedan en 
'kontrollerande fråga'(3) till en av socialsekreterarna och påminner henne 
om att hon har ett besök inbokat. Sedan följer några episoder av 
'ansvarstagande'(8) och 'styrning'(l) från A:s sida som innebär att A tar 
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ansvar för att han och en av socialsekreterarna skall åka iväg samma dag på 
ett hembesök. 

Träffen ändrar karaktär då en av socialsekreterarna 'ger gruppledaren 
beröm'(9) för att han kunnat säga ifrån till avdelningschefen. A försöker 
sedan 'förklara och förtydliga'(5) vad det var som gjorde att han sa ifrån till 
chefen. Det går inte att ta miste på B:s förtjusning över att deras arbetsledare 
kunnat säga ifrån till chefen. Denna förtjusning illustreras bäst av episod 15: 

Episod 15: B 'ger A erkännande' 
B: Men det kanske var mindre det du sa än ditt sätt att säga det. 
B: Jag tror att chefen, liksom, när han säger så där så förväntar han 

sig att han får lämna över, och det fick han ju inte. 
A: Nä. 
B: Jag tror det var den känslan han fick, att det här gick inte att lämna 

över till oss, för vi tar ju inte på oss det. 

Efter episod 15 sker ett brott då B:s beröm av A bryts av 'frågor'(11) och 
'redogörelser'(6) kring vilka gruppen skall träffa den närmaste tiden. Episod 
22 innebär en 'styrning'(l) från A:s sida : 

Episod 22: A 'stvr' 
A: Ja, ja, men vi kanske kör igång. 

Hur skall vi tolka denna styrning från A? Innebär den en markering från A 
att det är först nu som mötet på allvar börjar, eller hur skall vi tolka 
styrningen? Styrningen följs av att A 'redogör'(6) för ett extra sammanträde 
som socialnämndens arbetsutskott skulle ha denna vecka. Det var en speciell 
fråga som skulle tas upp till behandling av politikerna - nämligen om social
nämnden skulle kontraktera tre platser på ett behandlingshem för ungdomar 
med missbruksproblem. Det framgår av resonemanget att det finns ett spänn
ingsförhållande mellan socialkontoret och behandlingshemmet. Företrädare 
för behandlingshemmet har skrivit en artikel i lokaltidningen, där de tycker 
det är märkligt om det inte finns några ungdomar med missbruksproblem i 
kommunen, eftersom socialnämnden inte lämnat besked huruvida man tän
ker kontraktera tre platser vid behandlingshemmet, eller ej. 

Både A och B 'ifrågasätter'tidningsartikeln (10) och menar att de aldrig sagt 
att det inte finns missbrukande ungdomar, utan att de uttalat att det finns ett 
behov av tre platser. De menar att detta inte framkom i artikeln. 

Samtalsämnet byts då A 'förklarar och förtydligar' (5) att en kollega hos en 
annan myndighet gjort en skriftlig anmälan till socialkontoret angående en 
klient. A ställer en 'kontrollerande fråga'(3) till socionompraktikanten om 
hon har tillräckligt med arbete och vilka besök hon haft. A 'ger direktiv'(l) 
till praktikanten hur hon skall skriva ansökan om förtur till plats inom 
barnomsorgen. Träffen avslutas med att A ställer en 'styrande'fråga (1) om 
han och socialsekreteraren kan åka iväg på ett klientbesök. Det bör påpekas 
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att A i början av den här träffen tog ansvar för att B borde göra detta besök 
och han erbjöd sig också att följa med. 

Fall 2. 

Detta FALL utgörs av en gruppträff på ett socialdistrikt. Deltagarna är 
samma personer som i FALL 1. Det här mötet har dock en helt annan 
karaktär än det föregående. Merparten av tiden upptas av resonemang i två 
mycket svåra klientärenden som en av gruppens socialsekreterare vill ha 
synpunkter på. Det här FALLET är ett mycket dynamiskt möte och ger 
rikligt med information. T ex hur känslomässigt svåra situationer hanteras. 
Mest tydliga relationsaspekter är 'efterfrågar andras mening'(2), 'beskriver 
egna känslor'(7) samt 'råd-stöd-erkännande'(9). 

Gruppträffen böljar med en 'styrning'(l) från A:s sida för att avgöra vad 
som skall avhandlas vid denna. Efter att gruppmedlemmarna snabbt pratat 
om ett par klienter kommer mötet att handla om två mycket svåra 
klientärenden. B tar initiativet genom att 'efterfråga' den övriga gruppen (2) 
om det är okej att hon börjar berätta om "sin familj". Utan att avvakta 
klartecken börjar hon göra 'förklaringar och förtydliganden'(5) samt 
'redogörelser'(6) kring de mest aktuella problemen i familjen. B ger också 
tidigt uttryck för hur 'vilsen och osäker' hon känner sig för hur hon skall gå 
in och arbeta i familjen (7). Hon ger också uttryck för 'starka och jobbiga 
känslor' - ofta negativa - gentemot klienten, samt 'känslor av otillräcklighet' 
(7). 

Episod 39: B 'ger uttryck för känslor' 
B: Ja, jag vet inte ...den här kvinnan (om klienten), som jag sa till dig, 

jag har hemskt svårt att hitta någonting som jag ser som 
sympatiskt hos henne, det finns ingenting som jag kan hitta. Jag 
tycker det därför är väldigt svårt att jobba med henne. Sonen 
däremot kan jag...har inga svårigheter att sympatisera med honom, 
men han är en ganska levande kille. 

B:s olika känslouttryck varvas med 'bedömningar'(12) och 
'ifràgasâttanden'(lO) av klienten. B 'ifràgasâtter'(lO) till slut om hon kan 
göra så mycket mer i den här familjen (ep 36). 

Vad blir då A:s "svar" på detta? A börjar med att försöka 'styra'(l) över 
huvudansvaret för arbetet i familjen till en kollega på en annan sektion på 
socialbyrån. Andra tydliga 'styrningar' (1) och 'råd/stöd'(9) från A:s sida 
utgörs av imperativ som innebär att B skall undvika att ta över "grejer", och 
helst av allt undvika att gå in i ärendet - trots den allvarliga och svåra 
problematik som finns (Låt andra göra det!). 

Episod 50: B 'bedömer och värderar' 
B: ...jag känner jag har ingen planering ihop med dem, det är som om 

de inte vill ha det. Jag har ett förhållningssätt och det är att 
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ansvaret ligger hos K till 100 %, hon är kapabel egentligen tror jag 
att ta det här ansvaret. 

Episod 51 : A 'konfirmerar' 
A: Hon har också kollega S 
B: Hon har S 
A: hon har S 

Episod 52: B 'ger stöd' 
B: Visst, jag förstår hur du har jobbat med den här familjen. 
A: Jo, det är det... 

Episod 53: A 'ger stöd' 
A: ... men vad jag tycker är bra är det att du inte går i den här fällan 

och börjar ta över ... 
B: Ja, det är bra. 
B: Ja, jag känner det själv också... det är som så tydligt med henne, 

att det är det hon vill. 
B: Mm, det är det. 

Episod 57: B 'efterfrågar andras mening' 
B: Jag skulle alltså inte gå in ..? 

Episod 58: B 'ger uttryck för känslor' 
B: Jag har ingenting att komma med heller. Ingenting. 

Trots att ett 'flertal förklararingar och förtydliganden'(5) görs av B som visar 
på moderns bristande förmåga, försöker B få stöd från A för att modern bör 
vara kapabel till 100 % att själv ta ansvar för sin situation . Görs denna 
positiva bedömning om modern för att B skall kunna legitimera sitt hand
lande att inte gå in i denna komplicerade familjeproblematik? Vi kan bara 
påminna oss hur B i episod 29 uttryckte om modern: "Hon är superknepig"! 
B får också 'stöd' (9) från A att inte gå in. "Gå inte i den här fällan och börja 
ta över"! (ep 52,53) 

Nästa ärende som samma socialsekreterare (B) börjar 'redogöra för'(6) har 
många paralleller till det vi nyss redogjort för. Här är B:s förhållande till en 
kollega hos annan myndighet ett centralt tema (7). B 'efterfrågar'(2) 
åtskilliga gånger A:s och B:s mening om hur hon skall agera i förhållande till 
kollegan i detta ärende. B känner stor tveksamhet till hur mycket hon skall 
gå in i klientärendet. Av B:s 'känslouttryck'(7), 'förklaringar och 
förtydliganden'(5) samt 'bedömningar'(12) framgår att samtidigt som hon 
'ifrågasätter'(10) kollegan - hennes värderingar och sätt att arbeta - så känner 
hon sig samtidigt ifrågasatt av henne. 

Vilka Är då A:s reaktioner i detta ärende? På B:s 'fråga'(2) om hon 
överhuvudtaget skall gå in svarar A genom att 'styra'(l) och säga att B inte 
behöver gå in. det kan ju kollegan hos den andra myndigheten göra! Det 
underförstådda budskapet måste bli: "Lämna ifrån dig problemet till 
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kollegan så slipper du ta ansvar"! Ett annat exempel på hur A 'styr'(l) och 
ger B 'råd/stöd'(9) att hantera känslor som är jobbiga både för kollegan och 
B innebär att A ber B att inte kalla ångesten för ångest! A uppmanar B att 
omformulera dessa jobbiga känslor kalla dem någonting annat! 

Ett annat exempel på A:s sätt att bemöta B:s 'frågor och funderingar'(2) i det 
mycket svåra klientärendet som hon har med kollegan hos annan myndighet 
framgår av episoderna 133 - 137. B har under en dryg halvtimme berättat om 
en svår problematik i detta ärende och vänder sig till A för att få vägledning 
om hur hon skall gå in och arbeta. A går in och 'styr'(l)(ep 134) och ger 
förslag att den mycket svåra problematiken i ärendet skall hanteras genom 
att den omformuleras till en utredningssituation! A tycker att B skall ligga 
lågt och låta kollegan komma med sina funderingar. B uppmanas att inte 
delge kollegan sina kritiska synpunkter på hur hon agerat i ärendet, även om 
hon blir direkt tillfrågad om detta. 

Episod 133: B 'efterfrågar andras mening' 
B: Tycker du (till arbetsledaren) att vi behöver prata igenom 

någonting med kollega X om det här med K (avser "ett barn som 
far illa")? 

A: Nja, men det tycker jag väl ... jag menar det har ju kommit in en 
anmälan... 

Episod 134: A 'stvr' 
B: Nä, jag tänkte hennes handlande i det hela. 
A: Nä, det tycker jag inte 
B: Det tycker du inte 
A: Utan vad jag tycker det är ju kan man säga, en utredningssituation, 

och det är ju frågan om vi där måste ta kontakt med kollega X hos 
annan myndighet, för att få ytterligare belyst på något sätt. Men 
annars tycker jag ligg lågt och låt kollega X komma med sina 
funderingar, om hon nu kommer. 

A: Jag menar om det här att s a s ta emot det här med kollega X hos 
annan myndighet, då är det ju stor risk att hon känner att vi 
ifrågasätter hennes handlande här. 

Episod 135: A och B 'ifrågasätter' 
B: Det gör vi väl lite grann, va ? 
A: Ja,ja, men låt kollega X komma med det. 

A fortsätter att 'styra': 

A:s uppmaning lyder: ..." och om hon liksom ställer frågan till dig : Tycker 
du vi gjorde rätt? eller något liknande, så ska du inte gå in i det"! Den replik 
som sedan följer från B innebär att B slätar ut sig totalt (episod 137): 

B: Jag har inte gått in i det ännu, hon har ju frågat vad jag tycker. Jag 
har sagt att iag tycker ingenting och att hon skall göra som ... efter 
sitt eget... 
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Avsikten vid flertalet av dessa träffar som äger rum mellan arbetsledare och 
socialsekreterare är att diskutera olika förhållningssätt och insatser i 
klientärenden. Trots denna ambition så upptas en övervägande del av tiden 
till planering av här-och-nu- aktiviteter, planering av träffar och fördelning 
av ärenden. Så mycket som 77% av styrningarna - i hela materialet - har 
denna karaktär, medan endast 23% har samband med klientaspekter. När det 
då "äntligen" är aktuellt med resonemang i klientärenden så blir 
organisationens imperativ eller instruktioner - förmedlade genom 
arbetsledaren - ligg lågt, tala inte om vad du har för uppfattning, gå inte in, 
lämna över till någon annan, omformulera problemen - kalla dem inte vid 
deras rätta namn! Detta ger oss belägg för att det socialvårdande systemet 
försöker undvika att ta itu med klientärenden, speciellt sådana som är 
komplicerade och känslomässigt krävande. Man skulle kunna tala om ett 
förnekande av svåra känslor och problem. 

Fall 3. 

Här har vi en sk spontankontakt på ett socialdistrikt - samma distrikt som i 
FALL 1 och FALL 2. En socialsekreterare tar kontakt med sin arbetsledare 
för att diskutera två klientärenden. Här är den mest framträdande 
relationsaspekten 'efterfrågar andras mening'(2). 

Mötet inleds med att A 'redogör'(6) för att klienten tappat eller blivit 
frånstulen sin börs på 400 kronor. Dessa pengar skulle klienten använda för 
att hälsa på sin far i Värmland. A 'förklarar och förtydligar'(5) att B:s 
kollega från annan myndighet ringt och sökt henne. Kollegan berättade att K 
gråtit och varit mycket ledsen över det som inträffat. B kommer sedan in och 
'ifràgasâtter'(lO) om det verkligen har gått till så här. A:s svar blir en 
'redogörelse'(6) som innebär att han menar att B:s kollega ju är den som bäst 
vet om det gått till på det här sättet. Kollegan har också gett K en reprimand 
för att hon inte förvarat börsen på ett riktigt sätt. 

B ger sedan uttryck för ytterligare 'känslor av misstroende' gentemot 
klienten (7). Dessa känslor uttrycks bäst genom följande replik i episod 7: 

Episod 7: B 'beskriver egna känslor' 
B: Ja, det måste jag fråga, hur kommer det sig att., det är så lätt för 

iust dom här att tappa plånboken? 

A och B 'resonerar'sedan om vad resan kostar och hur T skall färdas (5). 
B ger uttryck för 'känslor' (7) som innebär att hon tycker att det är svårt att 
avgöra om K skall få pengar till resan nu när hon slarvat bort sin börs. B gör 
en jämförelse med om det hade varit hennes egen biologiska dotter som 
blivit frånstulen eller tappat 400 kronor. Skulle man ha gett henne nya 
fyrahundra eller hur skulle man ha gjort? (2). B är mycket villrådig 
beträffande vilket förhållningssätt hon skall inta. "Skall vi ta det här ansvaret 
eller ska vi inte ta det"? (2) B 'tar sedan ansvar'(8) och lovar att försöka 
kontrollera mer kring resan. 
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A går sedan in och 'styr'(l) och menar att om man nu skall gå in så handlar 
det ju inte om att täcka förlusten utan mera om att hiälpa henne nödtorftigt 
till nästa lönetillfälle. B 'förklarar och förtydligar'(5) att om pengarna hon 
eventuellt får skall täcka resan plus att hon får lite fickpengar så blir det ju 
minst 400 kronor hon måste få. D v s minst lika mycket pengar som hon 
slarvat bort. 

Här verkar det som om A och B har en moraluppfattning som innebär att det 
inte är möjligt att hjälpa klienten då hon underförstått varit slarvig och tappat 
bort sin börs. I botten finns en misstänksamhet huruvida K verkligen blivit 
frånstulen sin börs, tappat den, eller kanske tom köpt upp pengarna. 
Svårigheterna för A och B tycks vara hur de skall kunna legitimera ett beslut 
om ekonomisk hjälp utan att hjälpen ges som ersättning för de stulna eller 
borttappade pengarna. 

Lösningen från A:s sida blir att de inte skall täcka förlusten, utan de skall 
hjälpa henne nödtorftigt. Frågan är bara vad som är skillnaden? I praktiken 
får hon hjälp med minst den summa hon förlorat, men det är viktigt att kalla 
det någonting annat! 

Nästa ärende gäller också en ung flicka. Resonemanget inleds med att B 
'efterfrågar A:s mening'(2) om flickan kan få ekonomisk hjälp för att åka till 
sin moster och morbror och vara där i några veckor. Utan att invänta svar 
från A fortsätter B med att 'redogöra'(6) lite mer för flickans situation. 
Mostern och morbrorn har i stort sett uppfostrat henne fram till 12 års ålder. 
Hon tycker det skall bli jobbigt att vara kvar i stan över sommaren då hon är 
utan arbete. B 'undrar'(2) om distriktsgruppen skall ta kostnaden eller om 
det skall prövas av ekonomigruppen? Skall det anses förebyggande eller är 
det en ren rekreationsresa? A 'styr'(l) genom att hävda att hon bör ta upp sin 
framställning på ekonomigruppen då hon erhåller socialbidrag där. B 
'förklarar och förtydligar'(5) att hon sagt att hon skulle ta kontakt med en 
kollega på ekonomigruppen, men att det känns lite genant att hon nu måste 

"ringa och säga att klienten själv måste prata med kollegan. 

Sedan 'efterfrågar'(2) B hur man ska se på hennes framställning. Varför ska 
hon åka? B 'redogör'(6) sedan för varför flickan bör få åka. Hon menar att 
flickan haft det jobbigt sista tiden då modern varit sjuk. A går sedan in och 
'styr'(l) på följande sätt: 

Episod 30: A 'styr' 
A: Mm. Jag tycker att man kan se det så här att ja, resan dit för henne 

behöver ju inte bli så djävla dyr. 
B: Nä. Hon pratade bara om resan, alltså resekostnaderna, och jag 

förutsätter då att hon får sitt uppehälle i vanlig ordning. 
A: Men samtidigt så minskar ju hennes uppehällekostnader. 
B: Ja, det gör dom ju. 
A: Så att... 
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Här tycks A mena att man kan se positivt på flickans framställning om att få 
åka till sina släktingar för det behöver ju inte bli så dyrt. Det är alltså 
kostnaden som avgör om hon skall få åka eller ej. 

B 'styr'(l) genom att uttrycka en klar uppfattning om att det inte är någon 
semester att gå omkring utan arbete. B anser egentligen att hon bör få åka då 
hon tror att hon kanske mår bättre då när hon kommer tillbaka. A ställer 
sedan en 'kontrollerande fråga'(3) och menar att B redan tycks ha fattat 
beslut. B medger detta, men ger sedan detta häpnadsväckande svar då hon 
efterfrågar A:s mening i episod 34: 

Episod 34: B 'efterfrågar A:s mening' 
B: Men, jag vill som höra om du tycker att det är, jag menar det här 

nu med den relation hon har till mig nu. Jag tycker K är en flicka 
värd att satsa på va. Men då är det ju lätt på något vis att man 
identifierar sig för mycket va ? 

A: Jo, i och för sig, i och för sig, men jag menar ni har ju ändå 
kommit ganska långt så ... 

Som vi kan se av samtalssekvensen i det här ärendet så framstår hela 
samtalssituationen - i likhet med det förra ärendet - som en legitimerings
ritual. Hur skall vi tolka detta överdrivna argumentations- och legitimerings
behov? Visar det på en grundläggande osäkerhet hos socialsekreteraren som 
gör att hon pläderar för att övertyga sig själv om riktigheten i sitt ställ
ningstagande? Det finns flera exempel i vårt material på olika legitimerings
ritualer. Detta tema utvecklas närmare i kapitel 19. 

B anser att K är en flicka värd att satsa på, men hon är rädd att beslutet kan 
bli felaktigt då hon är rädd att hon överidentifierar sig med klienten! Kan vi 
här ana den ideala föreställningen om "den objektiva tjänstemannen" som 
håller personliga och känslomässiga hänsyn under kontroll? 

Vi såg i vårt förra möte - Fall 2 - hur svåra och komplicerade ställ
ningstaganden samt känsloupplevelser i klientärenden bemöttes av arbetsled
ningen med instruktioner till socialarbetaren som innebar ett förnekande av 
dessa svårigheter. Vi kan se samma tema i det här mötet. Socialarbetarens 
inlevelse i och identifikation med klienten ses enbart som något problem
atiskt. Arbetsledaren ger inte stöd till socialarbetaren - som känner sig osäker 
- för en tolkning som visar på de positiva möjligheter som en sådan identi
fikation kan innebära. Kan vi kanske redan här ana embroyt till en under
liggande osynlig "kod" som blir styrande för det sociala arbetet? 

Fall 4. 

Scenen för detta FALL innebär att en "arbetsledare på högre nivå" träffar 
socialarbetarna i den nyligen inrättade tvärgruppen - "missbruksgruppen". 
En av gruppledarna på socialdistrikten är sammankallande för gruppen. 
Resonemanget koncentreras kring hur samarbetet med andra myndigheter 
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inom missbrukvården skall utformas. Arbetsledarna och socialsekreterarna 
redovisar olika uppfattningar om behovet av ett samarbete och hur det skall 
läggas upp. 

Den sekventiella processen kännetecknas av att de olika "grupperna" gör 
'bedömningar'(12) om hur de ser på samarbetet och dessa bedömningar följs 
sedan av den andra "gruppens" 'ifràgasâttande'(lO). I den fortsatta 
redovisningen kallar vi arbetsledaren på "högre nivå" för A, den 
sammankallande gruppledaren för B, och övriga socialarbetare för C. 

B inleder träffen med att 'redogöra'(6) för vilka olika åsikter som finns och 
hur samarbetet med lasarettets toxikologiska avdelning - i fortsättningen 
kallad toxen - skall bedrivas. B 'ifrågasätter'(10) själv om det finns behov av 
att ha kvar en annan samrådsgrupp inom missbruksvården, då inga ärenden 
tagits upp till diskussion vid träffarna och då så många av gruppmedlemm
arna uteblivit vid dessa möten. Syftet med den samrådsgruppen var att disk
utera principiella frågor och inte enskilda ärenden. 

B vänder sig sedan till socialarbetarna och 'efterfrågar'(2) deras 
uppfattningar om samarbetet med toxen. B tycker att man ska dra lärdom av 
den förra samrådsgruppens ineffektiva arbete och 'ifrågasätter'(10) om 
socialkontoret överhuvudtaget skall ha något samarbetsorgan med toxen. B 
anser att det räcker med de kontakter socialsekreterarna har i enskilda 
ärenden. B 'redogör'(6) och menar att toxen är mycket intresserade av att ha 
ett samarbete med socialkontoret, både för att föra principiella diskussioner 
och för att diskutera enskilda klientärenden. C 'bedömer och värderar'(12) 
att det i första hand är enskilda ärenden som de vill diskutera. 

A går sedan in och gör en 'bedömning'(12) som innebär att han hävdar att 
det nästan är omöjligt att göra en uppdelning mellan principiella frågor och 
enskilda klientärenden. Han menar att man kan föra principdiskussioner 
utifrån ett enskilt ärende, utan att behöva ta upp just det ärendet. C gör en 
'bedömning'(12) kring varför toxen är så angelägna om att samarbeta med 
socialkontoret. C tror att de vill samarbeta för att de tycker att socialkontoret 
inte arbetar som de vill. Här finns ett misstänkliggörande från 
socialarbetarnas sida om toxens avsikter med samarbetet. Det starka intresset 
till samarbete från den andra parten betraktas som någonting mystiskt. 
Socialsekreterarna verkar misstänka att det kan finnas några skumma eller 
dolda avsikter bakom detta intresse. De ger uttryck för en rädsla att 
personalen på toxen skall påverka deras sätt att arbeta, kanske t o m få dem 
att ändra på sitt sätt att arbeta. Episod 12 illustrerar på ett tydligt sätt 
socialsekreterarnas motstånd mot att träffa personalen vid avgiftnings-
kliniken: 

Episod 12: B 'bedömer och värderar' 
C: Jo, jag tror att det är så att, jag menar de har ju ett svårt jobb. De 

möter ju människor som är väldigt långt gångna sas och det 
upprepas, det är en tomgång i deras jobb. Jag tror det handlar 
hemskt mycket om att de vill ge oss, lämna över ansvaret på oss. 
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... och i och med att de har gjort det så blir det ju lättare för dem. 
Och sen det där att de får träffa oss en gång i veckan, som de har 
uttryckt och sen ska vi ta på oss det. Jag tror att det är det som 
kommer att hända, om vi inte är uppmärksamma. Och det är 
därför jag tycker att man borde starta då med en mera principiell 
diskussion, att vi vet, att de får veta vilken inställning vi har - om 
vi nu själva vet vilken inställning vi har i alla frågor. Jag menar att 
vi också får veta vilken inställning de har, så att det inte är så att 
de kommer hit, och vi har egentligen aldrig bestämt oss hur vi vill 
jobba med de här svåra missbrukarna, och då tar vi på oss. 
naturligtvis i vanlig ordning så kommer vi att göra det. Då är 
frågan också om det på sikt kommer att gagna klienterna, det är ju 
det vi hela tiden skall fråga oss, skall vi gagna personalen på toxen 
eller ska vi gagna de människor vi skall jobba med? 

C (socialsekr.) tycks vara starkt oroliga för att personalen på lasarettets 
avgiftningsklinik vill lämna över ansvaret för vården av missbrukarna till 
dem. Detta tror de kommer att ske "om de inte är uppmärksamma". C tycker 
att de skall börja med en principiell diskussion och tala om vilken inställning 
de har i olika frågor. Socialsekreterarna är mycket rädda för att de "tar på 
sig" ett ansvar som kanske mer gagnar personalen på toxen, än 
missbrukarna. Är inte dessa yttranden från socialsekreterarna retorik och ett 
försök att mystifiera vad det egentligen handlar om. En av socialsekreterarna 
ger svaret själv i nästa episod, 

Episod 13: C 'bedömer och värderar' 
C: ... Jag har ju fått för mig att toxen är en central för avgiftning i 

stort sett rätt upp och ned. 

Efter ett par veckors avgiftning skall patienterna ut i samhället igen. Det är 
då rimligen socialsekreterarnas ansvar att hjälpa dessa människor. De 
motsätter sig dock att "ta på sig" ansvar då detta beskrivs som någonting 
negativt. Vad kan då detta motstånd mot att ta ansvar för missbrukarna 
bottna i? En av socialsekreterarna ger svaret själv i samma episod: 

C: Ja, jag har funderat mycket på det här med olika kompetenser. Vad 
har toxen för kompetens, vad har vi för kompetens, jourhotellet, 
vad ska var och en syssla med? Det tycker jag är en intressant 
fråga, och det är också oklart. 

Som framgår ovan är socialsekreterarna mycket oklara över vilken 
kompetens de har. En möjlig tolkning av socialsekreterarnas motstånd skulle 
kunna vara att de saknar tillräckliga kunskaper om hur de skall arbeta med 
dessa missbrukare. De säger själva att det är oklart vilken kompetens olika 
inblandade myndigheter inom missbruksvården har och hur ansvars
fördelningen bör se ut mellan dem. Det finns alltså goda skäl till att träffas 
och diskutera dessa frågor. 
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Mötet fortsätter med att C (dvs socialsekr.) 'ifràgasâtter'(lO) hur samarbetet 
i missbruksgruppen börjat och menar att de har börjat i fel ände. C menar att 
socialsekreterarna på distrikten borde först diskutera hur de vill jobba innan 
de bjuder in myndigheter utifrån för att diskutera ett samarbete. Hon menar 
att "det är alltid andra som uttrycker önskemål och så tar vi på oss". B går 
sedan in och 'styr'(l) och menar att om man skall diskutera hur man skall 
samarbeta först utan att gå in i ett samarbete, så finns det risk att det inte blir 
något samarbete utan bara diskussion. A menar att formerna för samarbete 
kan man inte diskutera sig fram till, utan dem måste man jobba sig fram till. 
I den här episoden ger A uttryck för en intressant föreställning om det 
sociala arbetet: 

Episod 17: A 'styr' 
A:... det här jobbet är ju ändå sånt att det hela tiden strömmar på nya 

saker och ting och då kommer man aldrig ur. 

A tycks ha en uppfattning att jobbet är gränslöst och snärjande. Det skulle 
vara intressant att få klarhet i vilken föreställning A har om hur gränssättning 
skall ske. A:s syn ger oss en intressant tolkning av arbetets organisering. Om 
arbetet upplevs som snärjande och att "det hela tiden strömmar på nya saker" 
kan detta förklara varför både arbetsledare och socialarbetare så ofta ger 
uttryck för resonemang som går ut på att de på olika sätt måste avgränsa sig. 
Detta avgränsnings - och distanseringstema återkommer i materialet, oavsett 
om de frågor som diskuteras på mötet är klientärenden eller administrativa 
frågor. 

I nästa episod försöker B sammanfatta vad det var gruppen började diskutera 
inledningsvis. B gör en 'bedömning'(12) som innebär att han vill ta upp 
boendet för missbrukarna som en viktig fråga. Han är stolt över att kunna 
konstatera att socialkontoret vet hur de vill ha boendet för missbrukarna. Det 
är också intressant att notera föreställningen om missbruksvården som en 
boendefråga (ep 20) 

Episod 20: A 'bedömer och värderar' 
B: ... och jag kan för mitt liv inte uppfatta det som särskilt dåligt att vi 

vet som sagt var hur vi vill ha boendet för missbrukare och att vi 
använder institutionerna då vid tillfällen då när man behöver dem. 

I nästa episod gör C den bedömningen att lagstiftningen förhindrar 
möjligheterna för socialarbetarna att inta en genensam attityd i förhållandet 
till klienterna. A 'bedömer'(12) att samarbetet med toxen måste bl a 
innebära att socialkontoret delger dem de erfarenheter och kunskaper som 
olika företrädare har. 

A säger ovan att samarbetet med toxen måste bl a innebära att de delges 
erfarenheter och kunskaper. Säger oss detta möjligen något om A:s syn på 
kunskap? Är det möljligt att på "något enkelt sätt" delge andra den här typen 
av kunskap som man får om man arbetar i en nära, identifikationsbaserad 
relation till andra människor? Vi påstår ju bl a i våra utgångspunkter (kap 6) 
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att möjligheterna till att få kunskap om en annan människa förutsätter en 
sådan nära relation mellan socialarbetare och klient. Dessutom ställs specika 
krav på relationen socialarbetare och arbetsledare, vilka vi inte utvecklar 
närmare här. 

Sedan följer ett flertal 'bedömningar'(12) och 'ifràgasâttanden'(lO) kring det 
riktiga att bjuda in olika samverkanspartners och lyssna på vad de har att 
säga. I bedömningarna finns också resonemang om vad de skall samarbeta 
kring. Som tidigare nämnts utgör boendet en fråga, och förhållningssätt 
gentemot öppenvårdsresurserna en annan fråga. 

Så småningom, när de här bedömningarna och ifrågasättandena kring 
sammarbetet pågått en tid, så går A in och 'styr'(l) genom att föreslå att 
missbruksgruppen bör träffas en gång i slutet av april eller i början av maj. 
Man skulle då kunna informera varandra och ta upp hur ofta man bör träffas 
och vad man bör ta upp. Här visar vi på några slutmeningar från den långa 
episod 49 där denna styrning sker: 

Episod 49: A 'stvr' 
A:... utan då tror jag det kan vara lika så bra att man startar upp alltså 

med den informationen till toxen, att det nånstans finns en vilja, 
ett intresse, om att träffa dem en gång i månaden och diskutera 
och informera om principiella saker i vårt samarbete. Jag tror det 
är en väg att böija. Men som sagt, att ni måste ju säga om ni 
absolut tycker att det är fel, så gör det. För det finns ju ingenting 
som kräver att det här skall skyndas på. utan det enda som jag ser 
det, som kan vara till en belastning, det är ju om vi aldrig kommer 
fram till någonting utan det sprids, ja nu har vi diskuterat. 

Hur skall vi tolka A: s motsägelsefulla uttalande i avsnittet ovan? Han har 
hela tiden bedömt och pläderat för hur viktigt det är att socialkontoret snarast 
böljar ett samarbete med toxen. A har ifrågasatt socialarbetarnas motstånd 
mot att acceptera ett samarbete på ledningens villkor. Trots detta säger A 
något överraskande i episod 49 som vi refererat till ovan: ... "För det finns ju 
ingenting som kräver att det här ska skyndas på, utan det enda som jag ser 
det, som kan vara till en belastning, det är ju om vi inte kommer fram till 
någonting, utan det sprids, ja nu har vi diskuterat". 

A (högre chef) får inget svar på sin styrning om att träffa toxen ganska snart, 
vilket föranleder A att 'efterfråga'(2) C vad de anser om att träffas i slutet av 
april eller i början på maj. Svaret från en av socialsekreterarna blir: "Nog kan 
vi väl träffa dem". Socialarbetarna undrar också om hela gruppen ska vara 
med. B (gruppledare) 'styr' (1) genom att tala om att han tänkt sig en 
begränsad grupp av personer. C svarar med en 'styrning'(l) som innebär att 
hon anser att hela gruppen skall vara med och hon tycker också att de skall 
använda de här första träffarna med toxen för att se om de överhuvudtaget 
skall ha ett samarbete med dem. 
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Nästa episod innebär att A 'tar ansvar'(8) och menar att några bör skissa på 
socialkontorets behov av samarbete till nästa träff. A 'efterfrågar gruppens 
mening'(2) om inte detta skall tas upp vid nästa tvärgruppsträff. En av 
socialsekreterarna 'efterfrågar ledningens mening'(2) om inte gruppen från 
socialkontoret bör träffas först innan de träffar toxen, för att klargöra vad de 
vill ta upp för någonting med dem. C:s fråga och önskemål negligeras helt. 
Varken B eller A tar upp C:s fråga utan A 'styr'(l) genom att föreslå hur 
gruppen bör vara sammansatt och att de bör skissa på ett program till nästa 
träff med missbruksgruppen. Mötet avslutas med att gruppen försöker hitta 
en lämplig tid då de kan träffa toxen. Även här, in i det sista försöker en av 
socialarbetarna demonstrera sin ovilja mot att träffa gruppen genom att 
ifågasätta den tid på dagen då toxen vill att träffarna skall ligga. 

Episod 51: A 'efterfrågar' socialsekreterarnas (O mening. 
C: Sen hade toxen önskemål om att de (träffarna) skulle ligga efter tre 

på dagarna, helst onsdag. Men jag vet inte, vår flextid slutar 
faktiskt 15.45 

A verkar uppenbarligen mycket rädd för att det skulle visa sig att 
socialkontoret inte är intresserat av något samarbete med toxen. Det är ju 
uppenbart att många av socialarbetarna är starkt kritiska till att gå in i ett 
samarbete med toxen, på de villkor som ledningen förespråkar. 
Socialarbetarna vill först att en diskussion skall föras inom socialkontoret 
om olika frågor inom missbruksarbetet. Det finns också flera socialarbetare 
som ifrågasätter värdet av den här typen av samrådsorgan där man skall 
diskutera principiella frågor. Samtidigt gav de uttryck för att de vill starta 
samarbetet med toxen med att diskutera principiella frågor, som t ex de olika 
myndigheternas inställning i olika frågor (se ep 12 ovan). De har negativa 
erfareheter från ett liknande samrådsorgan, där de deltagit tidigare. 

Möjligen är det en djärv tolkning att påstå att ledningen vill gå ut i ett 
samarbete så fort som möjligt för att dölja de tvivel och ifrågasättanden som 
finns kring den här typen av samarbete. Det finns ju så många självklara och 
oproblematiserade uppfattningar om att samarbeta. Eller har vi här ett 
"typexempel" på det vi i kapitel 13 benämnde "spel" med hänvisning till 
Bernes transaktionsanalys. Skulle hela mötet kunna tolkas som ett spel 
mellan arbetsledningen och socialarbetarna? 

Socialarbetarna vägrar att acceptera den föräldraroll (F) som ledningen intar 
då de ger direktiv och agerar utifrån en hållning som andas "vi-vet-bäst" - ni 
har bara att rätta er efter detta. Socialarbetarna görs i det här kommunikativa 
handlingsspelet till oansvariga barn och protesterar också kraftigt (och 
trotsigt) mot ledningens förslag (B). Hur kan det då komma sig att 
socialarbetarna till sist accepterar ledningens krav om att träffa den andra 
myndigheten? De inser att de sätter ledningen i en besvärlig knipa om de inte 
går med på att träffa toxen. "För syns skull" måste de acceptera att träffa 
toxen - även om de är tveksamma... "för tänk om det sprids att vi aldrig 
kommer fram till något, utan vi har bara kunnat diskutera". 
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Vi ser också i det här FALLET ännu ett exempel på hur svårt det är för 
socialarbetarna att få gehör för sina önskemål och krav. Deras ifrågasätt-
anden negligeras och tas inte på allvar. Ledningens bedömningar(12), 
ifrågasättanden (10) och styrningar (1) görs till norm för vad som skall gälla. 
Vi måste då ställa frågan: Vilket syfte har ledningen med den här typen av 
samråd med socialarbetare, då deras åsikter i så liten grad tillåts slå igenom? 

Fall 5. 

Detta FALL är en gruppträff på ett socialdistrikt. De som deltar är 
gruppledaren och gruppens socialsekreterare. Mötet inleds med en 
diskussion om fördelning av ärenden och planering av olika träffar. Efter 
detta inledande resonemang domineras mötet av en lång diskussion om 
behovet av att utveckla datarutinerna. Diskussionen blir ovanligt lång genom 
att en av socialsekreterarna ifrågasätter behovet av datan överhuvudtaget. 

Mötet skiljer sig på ett markant sätt i förhållande till andra gruppträffar i 
materialet. Vid detta möte är det arbetsledaren (A) som har initiativet i 
merparten av episoderna. Fram till episod 31 är socialarbetaren "synlig" 
endast vid tre tillfällen. I endast 10 av de 56 relationsskiftningarna 
(episoderna) är det någon av socialarbetarna på gruppen som har initiativet. 
Här kan vi verkligen tala om en komplementär relation (ojämlik). Det här 
FALLET är också en tydlig illustration av det Watzlawick kallar "one-up-
position" (en högre, primär position) och socialarbetarnas motsvarande "one-
down-position". 

De inledande 31 episoderna har en relationskaraktär som innebär att A i 
huvudsak 'ställer kontrollerande frågor'(3), 'redogör'(6), samt 'efterfrågar 
andras mening' (2). 

A 's täller kontrollerande frågor'(3) för att få veta: 
- om B har någon punkt av vikt att ta upp i dag 
- vilka ärenden en viss B arbetar med 
- om B kan vara med på en viss träff. 

A 'redogör'(6) för: 
- vilka ärenden som kommit in 
- olika träffar som inbokats, samt vad som skall tas upp vid dessa. 

A 'efterfrågar andras mening'(2) om : 
- någon av B kan följa med på ett hembesök 
- vad som skall ske en viss dag 
- B har några kommentarer till det hon sagt. 

Vi väljer att lyfta fram två episoder som visar på intressanta föreställningar 
om arbetet. Båda episoderna gäller resonemang om fördelning av ärenden på 
socialsekreterarna. 
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Episod 13: A 'styr' 
B: Den här killen, hur gammal är han? 
A: Ja, han är född -50. 
B: Jaha. 
A: Men det kanske vi ska göra ändå... nej, det är klart han är ju 35 är. 

Han är ju knappast någon ungdom att lägga på socialsekreterare 
X. 

B: Det var det jag tänkte, då hade vi blivit av med honom där. 
B: Ja, ett av dom där ärendena måste ju hamna på mig då. Det får vi 

väl dra lott om. 

Är det en alltför djärv tolkning att påstå att ingen av socialsekreterarna skulle 
vilja befatta sig med klienten ifråga om de kunde slippa?. Av episod 12 
framgår att klienten innehaft och sålt narkotika. I episod 15 ser vi ett 
exempel på vad det är som avgör vem som skall få ett visst ärende. 

Episod 15: A 'styr' 
A: Men, vi sätter ärendet på dig ... så får praktikanten göra jobbet, 

sedan... Nästa ärende, vem har bil och kan fara ut till henne i Xby? 
B: Ja, det har ju jag. 
A: Har du ? 
B: Ja, men... 
A: Men ska du då ta henne då i och med att det är barn också,kanske? 
B: Ja visst. 
A: Sedan tar du den här andra killen. Vi får fördela på 

socialsekreterare X nästa gång. 

Av episod 12 framgår att ärendet ovan gäller en kvinna som försökt begå 
självmord. Det är värt att notera att det blir bilinnehavet som avgör vem som 
skall ta hand om ärendet. 

I episod 31 uppstår ett spänningsförhållande mellan A och en viss B på 
gruppen då denne undrar vad som menas med "att utveckla datan"? A 
'förklarar och förtydligar'(5) och menar att "det finns idéer i huset om att vi 
skall ha ett nytt datasystem". B 'ifràgasâtter'(lO) A:s försvar för datan, och 
menar att han aldrig sett datan som ett hjälpmedel. A 'styr'(l) och menar att 
datan borde ju vara en stor hjälp. B 'ifràgasâtter'(lO) olika argument för 
datans försvar - tex "möjligheten att kunna söka igen personnummer och 
sånt". B tycker det är ett otroligt exklusivt sätt att hålla reda på när folk är 
födda. A 'styr'(l) och menar att "de måste ha de ärenden de har listade". 

Episoderna 36 och 37 beskriver på ett bra sätt A:s och B:s olika 
uppfattningar om behovet av att utveckla datan: 

Episod 36: B 'ifrågasätter' datan, den bör ei utvecklas 
B: Men, i och för sig, det är ju ingen idé att diskutera som om vi inte 

hade någon data, för den har vi ju., så det är ju som ingen idé att 
säga att nu skall vi vara utan den. Men sedan att säga att man ska 
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göra en massa saker för att ändra på den, det tycker jag inte är så 
intressant. 

Episod 37: A 'stvr' och försvarar datan 
A: Men de uppgifter vi får bör ju vara till hjälp åt oss, och ska vi ha 

datan så ska den ju vara ett hjälpmedel för oss. Jag tycker har vi 
nu chansen att tycka till kring detta hur vi skulle vilja ha det, så 
ska vi göra det tycker jag. 

B: Men, vi får ut när folk är födda, och vem som är handläggare, när 
sista beslutet togs kanske... och det är väl i stort sett... jag tycker 
det är bra. 

A: Ja, exakt vilka ärenden vi har, det borde ju den visa , och att inte 
gamla ärenden släpar med. 

A 'efterfrågar'(2) om det inte finns några problem och brister med 
nuvarande datarutiner. B 'ifrågasätter'(10) vem som ska "knappa in 
uppgifterna i datan". A menar att man måste vara öppen för att nuvarande 
rutiner kanske behöver förändras. A 'efterfrågar'(2) hur socialsekreterarna 
tycker det har fungerat att ha behandlingsakterna på sina rum. Detta upplevs 
positivt av B, bortsett från att de skulle vilja ha egna skåp till sina akter. 
Temat om behovet av att utveckla datarutinerna avlutas med att A 'tar 
ansvar'(8) och lovar att B skall få aktskåp, samt lovar att åtgärda de rutiner 
som ej fungerar. 

Ett centralt tema i det här FALLET är diskussionen om behovet av att 
utveckla datarutinerna. Resonemanget ger ett tydligt besked om 
datateknologins höga status och hur den betraktas som ett närmast självklart 
hjälpmedel i arbetet. Detta tema utvecklas närmare i kapitel 19. 

Nästa tema inleds med att A 'redogör'(6) för en skrivelse som inkommit 
angående Kommunalförbundets verksamhet i Västerbotten. A verkar mycket 
forcerad och 'efterfrågar'(2) B:s mening, om "de har några spontana grejor", 
samtidigt som A markerar - "nu hinner vi inte sitta med det här något 
mycket". B 'frågar'(11) om det är Kommunalförbundets hela verksamhet 
som skall diskuteras. A 'förklarar och förtydligar'(5) att de skall främst 
diskutera institutionernas roll kontra familjehem för vuxna missbrukare. A 
försöker 'bedöma'(12) vilka behov distriktet har av olika resurser för 
missbrukare. 

Återstående sex episoder innebär att A och B diskuterar och 'gör olika 
bedömningar'(12) när det gäller vården av vuxna missbrukare. Mötet 
avslutas med att A 'ställer en kontrollerande fråga'(3) om B har något mer 
att ta upp i dag och vad B skall göra i dag. 

Fall 6. 

Scenen för detta FALL är också en gruppträff på ett socialdistrikt. Samma 
distrikt som i föregående FALL. Mötet inleds med ett förvirrat resonemang 
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om vilka ärenden och besök som socialsekreterarna har. Sedan följer ett 
längre resonemang om en akut placering av en 11-årig flicka på ett 
behandlingshem. Mötet avslutas med en diskussion om hur det var möjligt 
för en ung pojke att rymma från en låst psykiatrisk avdelning. 

I likhet med FALL 5 är A mycket aktiv i början av mötet. Fram till episod 33 
har B initiativet endast i 8 episoder. 

De relationsaspekter som är mest framträdande i FALLET är 
'redogörelse'(6), ' kontrollerande fråga' (3), samt 'enkel fråga'(11) : 

A 'redogör'( 2 )  för följande: 
- vilka träffar som är inbokade den närmaste tiden 
- vad som är planerat för de närmaste 14 dagarna 
- vad som diskuterades vid en gruppledarträff för några dagar sedan 
- att personalen på ett barnhem vill ha en behandlingsplan för vaije familj 

A 'ställer kontrollerande frâgor'G-) om: 
- vem B har bokat in en viss tid 
- huruvida någon av B har någon fler ungdom som behöver plats på 

behandlingshemmet 
- B besökte behandlingshemmet där klienten placerades 

A:s 'enkla frågor 'Cl 1) har föliande karaktär: 
- Frågar B om de har några inbokade tider en viss dag 
- A frågar B hur många platser som finns på ett visst behandlingshem. 

I episod 34 sker en förändring i relationen mellan A och B - här påböijas ett 
samspel av ett visst slag mellan A och B. 

A 'fràgar'(ll) hur en av socialsekreterarna fick sitt ärende i samband med 
helgens beredskap. B berättar att en familj ringde och sa att de hade en flicka 
som berättade att hon var så uppgiven då hon hade blivit slagen av sina 
föräldrar och nu ville hon inte gå hem igen. B nöjer sig inte med detta svar 
utan lämnar en omotiverat lång 'redogörelse'(6) på A:s förfrågan. Både A 
och B 'förtydligar'(5) vissa aspekter i familjesituationen. B 'förklarar'(5) att 
styvpappan sagt om K att hon skulle vara mycket provokativ. B ger uttryck 
för stark inlevelse - 'egna känslor'(7)- då hon besknver K:s utsatta situation. 
"K hör inte hemma där nere hos sin pappa och inte här hos modern, 
ingenstans". B känner en familj som hon tycker skulle vara lämplig för K att 
få komma till. A 'styr'(l) och tycker att B skall föreslå att K får komma till 
den här familjen. A 'ställer en kontrollerande fråga'(3) om hur länge B fick 
jobba med K. A 'ger B beröm'(9) för att hon arbetat så bra i det här ärendet. 
Samspelet mellan A och B i det här ärendet avslutas med att B 'ger uttryck 
för starka känslor'(7) av inlevelse i K:s situation. De avslutande meningarna 
i episod 41 är en bra illustration på detta: 
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Episod 41: B 'beskriver egna känslor' 
B: ...När vi for till behandlingshemmet, så stod mamman och hennes 

nya man i fönstret, och K tittade upp och så sade hon så här: "Men 
dom vinkar inte", hon såg så förtvivlad ut, övergiven. Och så 
vände hon på huvudet igen och så såg hon att mamman vinkade -
det var precis som om hon hade fått en miljon - och hon vinkade 
tillbaka. Vet du, jag tycker det är så hemskt, för den här tjejen hör 
inte hemma någonstans! Så kunde man få den här familjen, som 
jag tänkte, tror jag det skulle vara hemskt bra. 

Nästa samspelssituation inleds med att A 'ställer en kontrollerande fråga'(3) 
om hur länge B fick hålla på i ett annat klientärende på fredagsnatten. B 
'förklarar'(5) att K varit efterlyst av polisen sedan han rymt från en låst 
vårdavdelning på sjukhuset. B 'ifràgasâtter'(lO) att hon måste ha en ny 
ansökan till polisen för att dessa skall eftersöka K. B 'redogör'(6) för att hon 
hittade en ansökan som redan var undertecknad av avdelningschefen. B 
'känner sig ångerfull'(7) i efterhand över att hon använt denna ansökan. Hon 
tycker det känns fel gentemot chefen. A 'ställer kontrollerande fråga'(3) om 
vad sjukhuset sa om detta. 

Från episod 60 och fram till slutet - episod 81 - diskuterar och 
'ifràgasâtter'(lO) A och B hur det var möjligt för klienten att rymma från den 
låsta avdelningen på sjukhuset. I episod 78 'styr'(l) A och uppmanar B att 
undersöka hur K kunnat rymma. B 'ger uttryck för förvirring'(7) : "Ena 
dagen har man allt under kontroll, och nästa dag är det ingenting (ha-ha-ha), 
oj, oj, oj. Det blir då inte långtråkigt i varje fall". A avslutar mötet genom att 
'fråga'(l 1) om mötet är klart. B svarar: Ja. 

Fall 7. 

Här träffas två "högre" chefer. Ett tema är en diskusion om hur man skall 
kunna utveckla olika rutiner för att kunna redovisa vad som hänt i olika 
avseenden - t ex besvärsärenden och polisanmälningar. Vilka beslut har 
fattats och varför. Frågor som har med rapportering och redovisning verkar 
särskilt angelägna. Mest framträdande relationsaspekt är 'tar ansvar'(8). 

A 'styr'(l) genom att ta upp ett administrativt problem som socialnämndens 
ordförande tagit upp. B 'gör en bedömning'(12) av förslaget. Vad det 
konkret gäller är oklart. A 'tar ansvar'(8) för att yttra sig över förslaget. A 
och B 'bedömer'(12) om det är politiskt möjligt att få igenom förslaget. A 
'tar ånyo ansvar'(8) för att skriva ner synpunkter på förslaget. A 'redogör'(6) 
sedan för vad som skall hända en viss dag, vem de skall träffa. 

A 'styr'(l) och menar att B bör samla på alla socialbedrägeriärenden. B 
'redogör'(6) för att han kontaktat polisen för uppföljningen av dessa 
ärenden. A 'redogör'(6) och menar att socialkontoret bör få veta vem hos 
polisen som handlägger dessa ärenden. A och B ' tar ansvar'(8) och menar att 
socialkontoret måste få besked om hur det går för ärenden som går vidare 
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från dem. A 'styr'(l) och menar att B bör ordna rutiner för att kunna 
redovisa hur det gått med socialbidragsärenden som av olika anledningar 
gått vidare. 

B 'ifrågasätter'(10) om inte länsrättens beslut borde anmälas automatiskt till 
socialkontoret. B 'redogör'(6) för ett biståndsärende som återvisats till 
socialkontoret för ny handläggning. B 'förklarar'(5) att de skall skriva till K 
och be att han gör en ny ansökan om han anser att han fortfarande har behov 
av ekonomisk hjälp. A 'bedömer'(12) huruvida K skall få kontanthjälp eller 
om han skall få avbetala på sin tandvårdsräkning. Både A och B ifrågasätter 
länsrättens beslutsformulering. 

Nästa samspelssekvens gäller kontroll och tillstånd av serveringstillstånd för 
olika restauranger. B 'tar ansvar'(8) för att ta kontakt med ett antal 
restauranger för att diskutera serveringstillstånd avseende alkoholhaltiga 
drycker. A 'redogör'(6) för några restauranger som skall kontaktas. B 
'ifràgasâtter'(lO) hur man skall ha tid att kontrollera hur restaurangerna 
sköter sig. Han menar att det behövs en speciell resurs för detta ändamål. 

A 'styr'(l) och menar att "vi klarar yttranden och den byråkratiska delen, 
men inte tillsynen"! B 'styr'(l) och menar att de bör påtala att de inte klarar 
av att leva upp till målsättningen i dessa ärenden. A 'styr'(l) och tycker att 
"det vi får veta får vi försöka göra något åt, ungefär som hittills". En 
intressant och överraskande replikväxling mellan högre chef (A) och lägre 
chef (B). Det A egentligen säger är att de skriver yttranden om hur olika 
restauranger sköter sina serveringstillstånd utan att de hinner kontrollera 
detta genom att besöka dem. A tar inte B:s vädjan om mer resurser för att 
kunna göra denna tillsyn på allvar. I "den byråkratiska delen" ingår inte det 
som utgör grunden för själva yttrandet, nämligen tillsynen av hur 
restaurangerna sköter sina tillstånd. 

A 'redogör'(6) för några som vill öppna en ny restaurang. A 'styr'(l) och ber 
B kontrollera en speciell restaurang. A 'bedömer'(12) den tjänsteman hos 
länsstyrelsen som handlägger dessa serveringstillstånd, som mycket formell. 
A 'redogör'(6) för att även serveringstillstånden i kommundelarna skall 
behandlas centralt. 

Nästa tema inleds med att A 'förklarar'(5) att verksamheten skall komma 
igång igen vid ett behandlingskollektiv för ungdomar med missbruks
problem. A 'ifràgasâtter'(lO) en förändring av verksamheten vid kollektivet 
som diskuterats. B 'fràgar'(ll) om Kommunalförbundet - som har ansvaret 
för vårdinstitutionerna i länet - skulle ha styrelsemöte igår. A 'tar ansvar'(8) 
för att kontrollera vad som beslutats där. A och B 'ifràgasâtter'(lO) 
möjligheten och det rimliga i att kommunen skulle kontraktera tre platser vid 
behandlingskollektivet. A och B 'förklarar och förtydligar'(5) hur man 
skulle kunna finansiera de åtta platserna vid behandlingskollektivet. A 'tar 
på nytt ansvar'(8) för att ta reda på vad som beslutades kring behandlings
kollektivet i går. B undrar om socialnämndens ordförande känner till hur A 
och B resonerar i detta ärende. A 'förklarar'(5) att han tror att ordförande gör 
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det. Diskussionen kring detta tema avslutas genom att A 'styr'(l) och 
markerar att de pratat färdigt i detta ärende. 

Nästa tema inleds med att A 'redogör'(6) för att socialchefen från en 
angränsande kommun hört av sig och vill köpa en plats på ett kollektiv för 
social träning, som socialkontoret driver. B 'tar ansvar'(8) och försöker 
räkna ut hur mycket kommunen bör betala i avgift. A 'styr'(l) och menar att 
B räknat för lågt. B gör en ny beräkning. B 'värderar'(12) rimligheten i den 
beräknade kostnaden. A 'styr'(l) och menar att platsen borde ju kosta mer 
första året än andra året. A 'tar ansvar'(8) för att ta reda på om kollega 
meddelat kommunen kostnaden för platsen som de vill hyra. A 'bedömer' 
(12) att vistelsekommunen har huvudansvaret för klienten. A 'bedömer'(12) 
att de avgifter de får in är en ekonomisk vinst för socialkontoret. A 'tar 
ansvar'(8) och ber B meddela kommunen att de får vänta på besked tills 
beslut fattats. 

De avslutande 15 episoderna, episod 50 till 65 innebär att A och B 'förklarar 
och förtydligar'(5) vem av dem som skall 'ta ansvar'för att gå igenom olika 
skrivelser och begäran om yttranden som inkommit från olika myndigheter. I 
episod 54 blir A 'upprörd'(7) när han tänker på "hur många såna här papper 
som ligger i lådan". A och B diskuterar informationsproblem på lednings
nivå. B 'bedömer och värderar'(12) vilken tiänsteväg olika ärenden skall gå. 
Ytterligar två nva chefstjänster har försvårat hur informationen skall 
hanteras. Mötet avslutas genom att A 'styr'(l) och markerar att mötet är 
klart: "A: Ja, då tar vi lunch". 

I nästa kapitel presenterar vi FALL 8 till och med FALL 13. 
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KAPITEL 18. 

KOMMUNIKATIONSSTUDIEN - FALL 8 -13. 

Vi fortsätter i det här kapitlet skall med att beskriva relationsskiftningarna i 
de olika FALLEN och belysa vad det är som möjliggör respektive hindrar 
utvecklingsmöjligheter och handlingsutrymme i det socialvårdande systemet. 
Vi presenterar här våra återstående observationstillfällen - FALL 8 till och 
med FALL 13. 

Fall 8. 

Här träffas tre högre chefer. Vi benämner dem A, B, respektive C. 
Socialkontoret har uppmanats - via socialnämndens ordförande - att söka 
pengar hos Socialstyrelsen för ett projekt avseende tidiga insatser mot 
drogmissbruk bland ungdomar. Detta möte som är mycket kort syftar till att 
försöka få fram argument som kan motivera en ansökan om pengar för att 
starta ett sådant projekt. 

De mest tydliga relationsaspekterna i detta FALL är 'styrning'(1) och 
' konfirmerar' (4). 

Mötet inleds med att B 'redogör'(6) för vad de ska prata om. Syftet med 
mötet är att diskutera en projektansökan om pengar till socialstyrelsen, för 
att utveckla tidiga insatser för ungdomar. A 'förtydligar'(5) vilka kommuner 
som redan sökt pengar. A 'tar ansvar'(8) för att de snarast skriver en ansökan 
som ordförande kan ha om tre dagar. B 'redogör'(6) för att han redan pratat 
med fältassistenterna, och frågat dem vad de tycker man skall göra om man 
får pengar till ett projekt. B 'förklarar'(5) att de inte behöver ha någon 
fullständig projektbeskrivning, utan det räcker med en skiss. Både fältass
istenterna och arbetsgruppen som arbetar med tonårsfrågor ställer sig 
positiva till en sådan här satsning. C 'förklarar'(5) att det är alltid lätt att 
säga ja till saker som innebär att man satsar lite grann. C 'förklarar'(5) att 
socialnämndens ordförande betonade vikten av samverkan med föreningar. 

A 'bedömer'(12) att det egentligen finns en hel del resurser inom det här 
området, varför det är viktigt att kunna beskriva vad vi skulle kunna använda 
den här nya resursen till. B 'bedömer'(12) hur de skulle kunna använda de 
här nya pengarna. Han tycker de borde anställa en fritidsledare som 
tillsammans med fältassistenterna och kuratorn på ungdomscenter bildar en 
grupp som kan stötta grupper av ungdomar lite mer. A 'ifràgasâtter'(lO) 
knytningen till projektcentralen eftersom den ju inte är någon förening "i 
ordets rätta bemärkelse". B 'konfirmerar'(4) vad A sagt tidigare - de här 
projektpengarna skulle kunna användas till en samordnande resurs. Så här 
säger B i episod 12: 
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Episod 12: B 'konfirmerar' 
B: Precis det du säger A, nämligen att det finns redan, att vi har en 

massa resurser och att så att säga den här smeten som ska foga 
ihop det här. Det är väl det som man möjligen kan se som en 
metod. 

A 'bedömer'(12) att ungdomarnas fritid är ett område där stödet i dag är 
mycket dåligt. A 'styr'(l) och menar att det inte är många ungdomar med 
problem som går till projektcentralen. Han menar att ett sådant här projekt 
skulle kunna användas till att "rekrytera och nosa rätt på ungdomar som man 
annars inte når". Här markerar A än en gång att det är fritidssidan som skall 
täckas in. B 'redogör'(6) för att han frågat en av fältassistenterna vad han 
trodde var mest problematiskt. Han menade också att det är fritiden som är 
undomarnas stora bekymmer. Han tycker man skulle försöka få två 
fritidsledartjänster som jobbaar på kvällarna och på helgerna. 

A 'ifràgasâtter'(lO) om fältassistenten menade att det behövs två personer på 
heltid. Samtliga tre tror det blir svårt att få pengar till två tjänster. B tar sats 
igen och gör en ny 'bedömning'(12) för hur man skall kunna motivera en 
sådan här ansökan om pengar. Skulle det vara ett bra argument att använda 
pengarna för att få in "de föreningssvaga ungdomarna" till föreningslivet? 
"Plus då det här kittet, få en, ska vi sägas bättre samordning till stånd". I 
episod 19 fortsätter B: 

Episod 19: B 'konfirmerar' 
B: Det kan vara ett sätt och där kan man då säga det att man försöker 

att hitta en metod här genom att få ungdomar med sig på ganska 
enkla grejer till att börja med. Som att gå på bio, eller någonting 
sånt där, att få dem med sig som du säger, C. Det tror jag är 
väldigt viktigt, för att sen då i nästa steg få dem att röra på sig lite 
mer. 

Här avslöjas på ett nästan övertydligt sätt B:s grundläggande föreställningar 
om ungdomar och hur man bör närma sig dem. Det är svårt att tro att det 
handlar om levande människor när man ser i vilka språkliga kategorier 
ungdomarna beskrivs. Här finns ingen känsla för inlevelse i hur ungdomar 
känner, tänker och upplever sin tillvaro. Här har använts ord som "smeten 
som ska foga ihop det här", "kittet", "få dem att röra på sig lite mer". Här ser 
vi tydliga exempel på ett mål-medelrationellt synsätt (tekniskt begränsad 
rationalitet) som vi diskuterade i kapitel 4. 

Mötet fortskrider med att A 'styr'(l) och menar att ungdomsavdelningen 
måste ju också skjuta till någon resurs. De bör ju kunna bidra med lokaler. B 
'konfirmerar'(4) detta och menar det ju ingår i "resurskakan" här. A 'styr'(l) 
och ber C undersöka med ungdomsavdelningen om de har någon ledig lokal. 
Om så inte är fallet får lokalkostnader tas med i ansökan. B 'ger stöd'(9) till 
A för hans förslag om kopplingen till ungdomsavdelningen. Denna 
anknytning är positiv enligt B då det är få kommuner som har fritidsgårdarna 
knutna till Socialförvaltningen. 
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A 'styr'(l) och menar att de inte kan räkna med att få mer än en tjänst, eller 
pengar motsvarande en tjänst. Men utöver detta får ungdomsavdelningen 
vara beredd att göra en del insatser. B 'styr'(l) och menar att de bör ha en 
planering för projektet över en treårs-period. A 'styr'(l) och menar att de får 
akta sig för att bygga upp ett nytt slutet system. Det gäller i stället att hitta en 
verksamhetsform som fungerar kontinuerligt, med ett ständigt intag av nya 
ungdomar då någon ungdom försvinner ur gruppen. A hävdar att man i 
utgångsläget bör arbeta med alla ungdomar som behöver insatser på fritiden, 
oavsett om de dricker sprit eller inte. 

Mötet avslutas med att de försöker bestämma vem som skall kontaktas innan 
de skriver projektansökan. B vänder sig till C och 'styr'(l) genom att 
markerara att han vill att han skriver ansökan. C 'ger utryck för att han 
känner sig pressad'(7) av den korta tid han har på sig att skriva ansökan. A 
försöker 'stödja'(9) C genom att hänvisa till att han inte behöver gå in på 
några detaljer, utan att det räcker med en skiss. 

Fall 9. 

Här har två arbetsledare på "högre nivåer" kallat till en träff med 
gruppledarna på distrikten, samt tillsynsmännen. Syftet med mötet är att 
diskutera och utvärdera en förändrad arbetsorganisation som prövats en tid. 
Förändringen har inneburit att tillsynsmännen - som arbetar inom 
missbruksvården - har varit knutna till var sitt distrikt i stället för att som 
tidigare arbeta över hela kommunen. 

De mest framträdande relationsaspekterna är 'beskriver egna känslor' (7) och 
'ifrågasätter'(10). Mötet skulle kort kunna sammanfattas så att 
tillsynsmännen ifrågasätter starkt det förändrade arbetssätttet och ger uttryck 
för känslor av missnöje och trötthet över att de inte får något stöd och 
förståelse från arbetsledningen. Arbetsledningen å sin sida ifrågasätter 
tillsynsmännens känslobeskrivningar! De har helt olika uppfattningar om hur 
arbetet bör organiseras. Cheferna argumenterar för att tillsynsmännen ska 
tillhöra distrikten medan de själva vill utgöra en egen sammanhållen grupp. 
Stämningen är starkt känsloladdad och de ifrågasätter starkt varandras 
ståndpunkter. 

Träffen inleds med att A 'redogör'(6) för syftet med den aktuella träffen, d v 
s den ovan nämnda utvärderingen. A fortsätter med att 'efterfråga'(2) T:s 
mening om förändringen, varpå T svarar med att 'ifràgasâtta'(lO) 
förändringen eftersom de bara kan redovisa att den fört med sig nackdelar. 
Sedan följer en replikväxling där A 'ifràgasâtter'(lO) T:s ståndpunkter och 
tvärtom. Här följer några exempel på dynamiken: 

Episod 3: T 'ifrågasätter' 
T: Vi har ju diskuterat det här nu mycket länge och ventilerat hela 

tiden och vi har väl kommit fram till det att... det var inget bra! 
Man tappade mycket kännedom på de andra distrikten, så att man 
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blir nästan främmande när man träffar K (klient) som bor i X-
område. Om man dyker upp hos T (annan klient)... Men, det är 
som om man har tappat väldigt mycket av det här. 

T: Ja, närkontakten var mycket bättre förut, tyckte jag också. 
A: Ja, mm. 
T: Vi pratade mer med varandra då än vad vi gör nu i dag. 

Episod 4: T 'ifrågasätter' 
A: Ar det den där kontakten mellan er eller medmissbrukarna? 
T: Ja, både och. 
T: Med missbrukarna också! Så det här med saker som man då löste 

tillsammans, det... 
T: Ja, missbrukarna tänker man på i första hand. 
T: Jo, jo visst, men det var mer diskussioner förut om hur hur vi 

skulle göra, vad vi skulle hitta på för någonting. 

Sedan ett ifrågasättande från arbetsledarens sida: 

Episod 7: A 'ifrågasätter' 
A: Men, du är det möjligt att ha kännedom om alla, och känna ... 
T: Stan är inte större! 
A: Ja, men jag menar det är en ganska stor grupp! 
T: I och för sig 
A: Bara de, när vi inventerade i april, då var det 171 som ni hade 

kontakt med. 
T: Jo, men då har vi de riktigt tunga som., distrikten fått arbeta med, 

det måste man ... det måste vi ha kännedom om, vet du. E 
(kollega) kanske har bättre kontakt med vissa och H med andra, 
och vice versa... kontakter så att man kan få in dem på toxen och 
sådant, det är ju så olika. Du behöver inte säga så många ord 
förrän du kan ha stött dig ett helt år med en kille, då är det aldrig 
lönt att gå dit... 

A: Men det måste kunna hända oavsett om man hör till distrikt eller 
inte. 

T: Jo,jo det gör det ju! 
T: Men, det är ju som... det händer ju väldigt mycket på distrikt X så 

här, så kollega E är då på ...ja, det har blivit dåligt med ... inte 
känna till det här och helt plötsligt ska man dit, så vet man nästan 
ingenting... 

T: Jo, jag känner ju samma sak i deras distrikt givetvis. 
T: Man tappar som någonting... man tappar någonting... 

Efter några episoders "kamp" mellan A och T så bryter A in genom att 
'efterfråga'(2) gruppledarnas mening om organisationsförändringen. 

A vänder sig sedan till tillsynsmännen (T) för att 'efterfråga'(2) om det 
möjligen kan vara så att den genomförda förändringen medfört en större 
känsla av ansvarstagande då de varit knutna till ett distrikt och att detta 
skulle ha känts pressande. T menar dock att jobbet är detsamma, varför de 
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inte kan se någon skillnad i det fallet. En gruppledare försöker sedan genom 
'förklaringar och förtydliganden'(5) tala om att hans distrikt använt sig 
mycket av en resurs, men samtidigt vid behov även nyttjat de andra 
tillsynsmännen. 

Efter en 'styrning'(l) från A uppmanas T att 'berätta'(5) om en försöks
verksamhet inom missbruksvården som han varit med om att bygga upp och 
som han nu också deltar i sedan en tid tillbaka. Här kan vi för första gången 
skönja en viss optimism och tillfredsställelse från T:s sida. T 'bedömer'(12) 
dock att det kommer att ta tid innan man kommer att kunna visa på "resultat
förbättringar" för missbrukarna. A summerar sedan upp de intryck han fått 
av den diskussion som varit. A gör den 'bedömningen'(12) att distrikten är 
genomgående positiva till tanken att ha tillsynsmännen distriktsanknutna, 
medan tillsynsmännen är mer tveksamma till den här förändringen. 

Sedan kommer "högre chef" in och ger uttryck för några mycket kraftfulla 
'styrningar'(l). Episod 40 är ett tydligt exempel på dessa. Här råder ingen 
tvekan om vem som har " besittningsrätten" över vad som skall anses vara 
riktigt. Några meningar från A talar sitt tydliga språk: 

Episod 40: A 'stvr' 
A: Men jag är i alla fall helt klar över att de nackdelar som ni 

upplever, de får vi ta! 
A: Det här är på rätt väg, principen är helt klar tycker ias! 

Det hjälper inte att T 'ifrågasätter'(10) och redovisar sina argument mot den 
föreslagna förändringen. T ger också uttryck för olika känslor av missnöje 
och minskad arbetstillfredsställelse (7), vilka nonchaleras totalt av 
arbetsledningen. 

Episod 41: T 'ifrågasätter' 
T: Det beror på vilken sida man ska se det här ... 

Episod 42: A 'stvr' 
A: ...att ni ska känna alla, för jag menar då... ska ni känna alla, tänk 

om ni ska informera varandra eller om ni ska fara an var gång på 
hembesök för att ha kontakten med alla, jag menar då är det ju 
som förut i stort... 

Episod 43: T 'beskriver egna känslor' 
T: Men, vi mådde kanske bättre då. Det kanske var roligare att jobba. Jag 
menar ska du då ta bort det här så det blir det tråkigt jobb. 

Episod 44: A 'stvr' 
A: Ja, då finns det anledning att analysera den delen djupare ... 
T: Ja, precis! 
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Episod 45. T 'beskriver egna känslor' 
T: För vi känner ju själva att det är inte likadant, det är inte samma 

kontakter mellan oss som vi hade förut, vi har tappat mycket av 
det där också, och det ser vi som nackdelar. Att ha den här 
informationen , hela stan, att veta, känna till vilka ärenden som 
man då ska dyka in i sedan. Jag menar det är tyngre att jobba ute 
på fältet än här på byrån, det ska du ju ha klart för dig! 

Efter en tids ordväxling mellan tillsynsmännen och de olika arbetsledarna 
går en "högre chef" in och föreslår att den problemfyllda och låsta 
situationen skall lösas genom att han och tillsynsmännen skall träffas var 
14:e dag! 

Episod 65: A 'stvr' 
B: Vi behåller den här distriktsanknytningen ett tag och ser om vi inte 

kan komma över den här känslan. 

På ett ytligt plan finns motsättningar mellan arbetsledarna och tillsyns
männen om hur deras arbete skall organiseras. På ett djupare plan ger dock 
parterna uttryck för två olika slags rationalitetsuppfattningar. Här kan vi 
återminnas vårt resonemang i kapitel 4 om rationalitetsbegreppet. Arbets
ledarna ger uttryck för en tekniskt begränsad rationalitet. Tillsynsmännen 
som har en klient- och erfarenhetsbaserad syn på arbetet - ger uttryck för det 
Weber kallar värderationalitet, eller det Sörensen kallar ansvarsrationalitet. 

Även i detta FALL ser vi ett tydligt exempel på hur oranisationen hanterar 
känslor och känslouttryck. Det är också övertydligt hur lite respons 
tillsynsmännen får för sina synpunkter. 

Fall 10. 

Scenen för denna träff utgörs av en gruppträff på ett socialdistrikt. Vid mötet 
deltar gruppledaren och distriktssekreterarna. Tre svåra klientärenden 
diskuteras, i samtliga ärenden handlar det om män med allvarliga 
alkoholproblem. 

Träffen inleds med att A 'styr'(l) och frågar om gruppen kan ta upp några 
vårdärenden till diskussion före fikat. En av socialsekreterarna 'redogör'(6) 
för ett ärende som gäller en klient med svåra alkoholproblem och som ej 
betalt mat och logi för sitt boende på ett inackorderingshem. B 'förklarar och 
förtydligar'(5) svårigheterna att få klienten att sluta dricka alkohol, då han 
har tillgång till pengar genom sin sjukpenning. B 'uttrycker känslor'(7) att 
klienten är svår, hon upplever att hon har svårt att förstå honom. A 
'efterfrågar'(2) vad B har för uppfattning om det faktum att klienten ej 
betalar för sitt boende på inackorderingshemmet. Den socialsekreterare som 
handlägger ärendet överväger att försöka få klienten att gå med på att teckna 
fullmakt i sjukpenningen. Hon får 'stöd'(9) av annan kollega till detta beslut. 
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A ger via en 'styrning'(1) uttryck för sin uppfattning att klienten bör få bo 
kvar på inackorderingshemmet. A 'bestämmer'(1) sedan att gruppen ska ta 
fikapaus. 

B börjar att 'förklara och förtydliga'(5) nästa ärende som gäller en man som 
också han har allvarliga missbruksproblem. B för resonemang huruvida 
mannen skulle vara aktuell för tvångsvård eller ej. B menar dock att så länge 
klienten äter antabus så pågår behandling. B vill som han uttrycker det 
"lämna nykterhetssidan åt sidan", för det som gäller nu är klientens 
framställningar om pengar till hyror (ett halvårsskuld). Från episod 10 och 
tills ärendet avförs från dagordningen i episod 20 sker en intressant 
replikväxling mellan arbetsledaren (A) och den handläggande social
sekreteraren (B). Samtalssekvensen kan sammanfattas på det sättet att A 
ifrågasätter B:s bedömningar och tolkningar i klientärendet. A 
'ifrågasätter'(10) om B har rätt kravnivå på klienten: 

Episod 10 (några utsagor): A 'i frågasätter' 
A: Men du, är det rätt kravnivå på K? 
B: Ja, att han ska sätta igång och jobba det tycker jag ändå man kan 

kräva . Jag menar att även om det är försmädligt att bli 
omplacerad och allt sånt där, så är det ju svårt att ha nån lägre nivå 
vad gäller hans arbete. 

A: Ja, hur länge sen är det han jobbade överhuvudtaget? 
B: Ja det är ett år sen. Så att i och för sig tror jag att de borde ju ha 

förståelse för att det kommer att gå trögt att börja jobba. 
A: Men, du vad var det som fick igång honom den gången då? Det 

gick ju då förra året kommer jag ihåg. 
B: Jo, då fick han efter mycket om och men tillbaka sin gamla tjänst 

som han hade varit borta ifrån över en period. 
A: Arbetsledartjänsten? 
B: Och då gick det bra under ganska länge, men så söp han bort det 

där. ... och det är ju så att de gör inte en sån grej igen. (låter 
honom få tillbaka sitt gamla jobb ) 

A: Men du vad säger han själv, varför vill han inte ta detta då? (det 
nyajobbet) 

B: Ja, han anser att han är olämplig och att det är personliga 
motsättningar med arbetsledare där och såna här saker. 

A: Men kan man bortse från hans skäl då? Jag menar argumentet. 
B: Men det är ju svårt för mig att ta ställning till om han kan det 
här jobbet eller inte, det kan jag som inte ha några egna åsikter 
om. Utan det iag tycker att iag måste tänka på det är att han är 
erbjuden arbete. Och sen kan man ju tycka då att man skulle ge 
honom ett annat jobb, men det har jag också stor förståelse för att 
de i det här läget inte vill det. De har gett honom så många 
chanser. De tycker nog att nu är det helt och hållet så att han 
måste ställa upp på någonting också. Och det tycker jag. Nej det 
man kan tycka är att han är i för mentalt dålig skick för att 
överhuvudtaget arbeta. Och då är mitt alternativ att han behöver 
någon form utav vård då. Men jag tycker i det här läget då han ätit 
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antabus i nästan två månader, då borde han iu vara i den bästa 
tänkbara kondition som han varit på länge för att kunna jobba. 

I den här textsekvensen ser vi ett tydligt exempel på ett okänsligt, distanserat 
och formellt klientarbete från socialarbetarens sida. Klienten är erbjuden 
arbete, nu måste han ställa upp! B tycks inte reflektera nämnvärt över varför 
klienten tycks ha så svårt att vilja gå tillbaka till ett arbete. Här avslöjas ju 
också en förenklad syn på "behandling" av missbruksproblem genom tilltron 
att antabusbehandling i två månader skulle vara tillräckligt för att K "skulle 
vara i bästa tänkbara kondition". Den här samspelssekvensen utvecklas 
ytterligare i kapitel 19. 

Den långa textsekvensen, delvis återberättad ovan, där A ifrågasätter B:s 
bedömningar och ställningstaganden följs av att A 'tar ansvar'(8) och menar 
att klienten bör få ett jobb som inte har anknytning till hans gamla arbets
plats. A 'ifràgasâtter'(lO) B:s tolkning att klienten skulle kunna återgå till ett 
arbete. A anar att det finns djupare orsaker till varför klienten ej vill/kan 
återgå till ett arbete. A 'tar ansvar'(8) och föreslår att K bör undersökas av 
någon psykiatrisk läkare. A 'ifràgasâtter'(lO) B:s förslag att ge avslag på K:s 
framställning om hjälp till hyresskulden. A 'tar ansvar'(8) och föreslår att 
ärendet skall tas upp för bedömning av gruppen igen nästa vecka. A 'ger B 
rådet'(9) att låta klienten bo kvar i lägenheten. B ger åtskilliga gånger 
uttryck för bristande tilltro till klientens resurser och möjligheter, vilket A 
'ifràgasâtter'(lO). Diskussionen i ärendet avslutas med att A 'tar ansvar'(8) 
för att de skall ta upp ärendet för bedömmning igen nästa vecka, och 
'markerar'(l) att diskussionen i ärendet är avslutad. 

Det tredje och sista ärendet vid mötet handlar också om en man med 
allvarliga alkoholproblem. Den här mannen är dock gift och i familjen finns 
fyra barn, vilka hustrun förde med sig från ett tidigare äktenskap. 
Diskusssionen i ärendet inleds med att B 'redogör'(6) för att mannen gripits 
av polisen då han varit berusad. B gör en 'bedömning'(12) och föreslår att 
mannen kallas till socialbyrån för samtal. I nästa episod ställer A en 
'kontrollerande fråga'(3) om B varit hem till klienten, vilken B besvarar med 
nej. B 'bedömer och värderar'(12) huruvida hustrun och barnen kommer att 
flytta ifrån mannen. De har bott tillsammans sedan 1974. Mannen hade 
alkoholproblem redan då. A 'tar ansvar'(8) och menar att de borde utse två 
handläggare för familjen. B 'ifrågasätter'(10) A:s förslag då han menar att de 
kanske flyttar till ett nytt distrikt. A ger sig inte utan 'tar ansvar'(8) för sitt 
förslag om två handläggare i händelse av att de separerar. 

B fortsätter med en 'bedömning'(12) som innebär att han anser att mannen 
är i behov av vård p g a att han är så nersupen. A 'ifrågasätter'(10) B:s 
bedömning och menar att de inte kan bedöma om mannen ska ha vård, då de 
ej träffat honom. Episod 35 är mycket informativ när det gäller 
socialarbetarens förhållningssätt i ärendet: 



211 

Episod 35: B 'förklarar och förtydligar' 
B: Och han ställer inte upp på någonting ? 
B: Då när jag pratade med honom den gången .. det var ju så här att 

första minnesanteckningen, då svarade de aldrig på brev eller 
nånting. Vid den andra fick vi tag på dem per telefon så då ringde 
jag upp, vi fick prata med både henne och honom. Då var hon ju 
fruktansvärt negativ och hon sa ju att det var inga problem 
egentligen. Det där skulle de klara upp själva. Men han uttryckte 
ju liksom mycket bitterhet över att ungarna var emot honom och 
han var lika glad, det var lika bra att flytta och såna där saker, som 
han egentligen inte menade. Ja och så tredje minnesanteckningen 
då ringde jag igen och då pratade jag med henne, ja då hade de 
haft ett sånt här samtal familjen. Och tillsammans i nyktert .., ja 
han var nykter då och de hade kommit fram till att de skulle 
försöka allihopa. Det kändes positivt och jag pratade med två av 
barnen också och de tyckte då också att det var egentligen .. 

B: Var det hemma det här ? 
B: Nei det var per telefon. (!) Och då sa ju hustrun att hon ville 

absolut inte att vi skulle prata med honom, därför att det skulle ju 
förvärra saken. Han hade blivit så deprimerad efter första gången 
då jag pratade med honom, så det hade liksom gått ut över dem på 
något sätt. Han var bitter på sociala för att han hade inte fått 
ekonomisk hjälp någon gång. Då kom ju den här fjärde då ... 
(minnesanteckningen) och då hann jag bara ringa dit så hade hon 
ju bokat tid hä r. 

B: Och då kom hon ensam då? 
B: Ja ... och då var det liksom det som jag tyckte var i första hand då 

att de skulle ... man skulle liksom ta det här då när hon vill ...för 
han har ju slagit barnen och henne mer eller mindre, fast det har 
de ju förnekat. De har ju nekat hela tiden till att det är några 
problem. 

Episodsekvensen talar ju egentligen för sig själv. Den är ju ett skrämmande 
exempel på ett tafatt och distanserat arbete. Trots fyra allvarliga minnes -
anteckningar från polisen med uppgifter om svårigheter i familjen så nöjer 
sig socialarbetaren med att prata med familjen i telefon - inget hembesök! 
Hon reflekterar inte över varför hustrun är så ovillig att låta henne få träffa 
maken. Det är också intresssant att notera att det är först nu som B:s 
arbetsledare får vetskap om hur det förhåller sig i det här svåra ärendet. Fyra 
minnesanteckningar från polisen med allvarliga påpekanden om familjens 
situation, utan att B tagit upp familjens situation till diskussion med sin 
arbetsledare. 

Sedan följer ett antal episoder med 'bedömningar' (12) av omfattningen av 
mannens alkoholproblem. A 'styr'(l) och menar att de har all anledning att 
prata med honom. B 'undrar'(2) om det är någon idé att hon gör det då hon 
bara har två dagar kvar till sin semester. En kollega till B 'förklarar'(5) att 
hon kan ta på sig att göra hembesök i familjen. Hon säger att hon tidigare 
haft kontakt med familjen. B uttrycker känslor om mannen : "han var iu svår. 
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väldigt svär". Kanske är detta förklaringen till att socialsekreteraren ej 
förmått sig att ta personlig kontakt med klienten. I denna känslobeskrivning 
finns en stark rädsla och osäkerhet hos socialsekreteraren inför ett möte 
med mannen. 

Det fortsatta resonemanget kretsar kring olika 'bedömningar'(12) huruvida 
hustrun och barnen verkligen kommer att flytta ifrån mannen. 

I episod 48 'tar A ansvar'(8) för att hon och en socialarbetare skall gå in 
tillfälligt i familjen. A ställer sig oroligt frågan: "Hur når vi honom"? B 
'bedömer'(12) att det här är ett mycket tungt missbruksärende. A vänder sig 
på nytt till den socialsekreterare som pratat med familjen (i telefon) och 
frågar än en gång: "Hur når vi honom tror du"? A 'tar ansvar'(8) för att åka 
hem till familjen i dag tillsammans med en socialsekreterare. Den 
socialsekreterare som skall följa med på hembesöket 'uttrycker stor oro'(7) 
för vad som ska hända vid hembesöket. 

Fall 11. 

Här har en högre chef kallat till en träff med den nybildade ungdoms
gruppen. Syftet med gruppen är bl a kartlägga situationen för ungdomarna i 
kommunen - vilka problem finns, och hur kan man på olika sätt arbeta för att 
lösa dessa problem? Chefen har som mål med träffen att dels "få en struktur" 
på hur ungdomarnas problem ser ut, och dels "få en struktur" för hur man 
skall arbeta med problemen. 

Den mestframträdande relationsaspekten är 'bedömer och värderar' (12). 

Mötet inleds med att A 'styr'(l) och avgör hur det här mötet skall läggas 
upp. B 'styr'(l) genom att föreslå att det vid varje träff skall ges synpunkter 
på vad olika personer skrivit. A 'förtydligar'(5) vilka som skall vara med i 
diskussionerna, och vad olika myndigheter gör i dag. A 'efterfrågar'(5) om 
någon har några synpunkter på det A nyss sagt. A 'styr'(l) genom att begära 
att de som har skrivit något skall redovisa detta. B 'förtydligar'(5) och 
jämför skillnaden mellan att gå på gymnasieskola och grundskola. B 'tar 
ansvar'(8) för att ta reda på hur det är gå på gymnasieskola (närvaro etc). A 
'ställer kontrollerande fråga'(3) om B har några synpunkter på situationen -
finns det några problem? B 'redogör'(6) för en kurators uppfattning att 
skolformen på högstadiet inte är bra. A 'ställer kontrollerande fråga'(3) om 
B har berättat någonting om det här programmet för henne. B 'redogör'(6) 
för hur svårt det är som kurator på gymnasieskolan att "få grepp på" 
studenterna. B 'bedömer'(12) att gymnasieungdomar har lätt för att göra 
avkall på närvaroplikten. B 'förtydligar'(5) att det inte finns några regler för 
hur mycket studenterna får vara borta, utan att riskera att de inte får något 
betyg. 

A 'ställer kontrollerande fråga'(3) till B om hur många av dem som har 
ungdomar i gymnasiet. A och B 'bedömer'(12) att elever och lärare på 
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gymnasieskolan har en annan inställning till frånvaron än de har på 
grundskolan. A 'undrar'(2) om det finns något mer att säga om skolan eller 
om de ska anse att den diskussionen är avslutad. B försöker 'värdera'(12) 
vad det är som ligger bakom deras frånvaro. Finns det sociala problem? B 
'ställer kontrollerande fråga'(3) om inte skolan har försökt "titta bakom" 
problemen. A 'ger B stöd'(9) för uppfattningen att det kan vara någonting 
som är galet. B 'bedömer'(12) att det måste vara en svår omställning för 
ungdomar vid övergången från grundskolan till gymnasieskolan. A 'tar 
ansvar'(8) för att ta reda på vissa saker beträffande gymnasieskolan. A 
'styr'(l) och uppmanar B att ta kontakt med ordförande för Hem och Skola 
för att få hennes syn på kontakten med socialkontoret. 

B 'redogör'(6) för distriktskollegornas syn på tonårsproblematiken. Hon 
ställer frågan: "Hur skall vi nå fram"? Hon beskriver också att de har få 
ungdomsärenden. En annan B undrar om fältassistenterna tagit över ärenden. 
Hon tycker det låter konstigt att de skulle ha så få ärenden. A 'efterfrågar'(2) 
om övriga B har samma känsla att det skulle finnas få ungdomsärenden. B 
menar att de största problemen finns på högstadiet. B 'förklarar'(5) att en 
undersökning som gjorts beträffande nytillkomna ärenden under ett år, visar 
att 77 % av ungdomarna var över 12 år. 

A 'är fundersam'(2) över B:s påstående att det finns så få ungdomsärenden. 
B'förklarar'(5) att antalet nytillkomna ungdomsärenden minskat. Hon menar 
att de dock har många ärenden som de arbetar med. A 'redogör'(6) för hur 
ungdomsärendena fördelar sig på distrikten. A 'redogör'(6) för att det såg 
helt annorlunda ut för ett år sedan. B 'förklarar'(5) att de har få 
ungdomsärenden på sitt distrikt. En annan B 'bedömer'(12) att distriktet 
borde ha färre ärenden p g a åldersstrukturen. A 'styr'(l) och säger att de 
inte skall fördjupa sig i det här. 

A och B 'bedömer'(12) att de har jobbat för lite med ungdomar i 
åldersgruppen 10 till 12 år. A 'styr'(l) för att man ska komma vidare på 
dagordningen. A 'gör en lång redogörelse'(6) kring olika förslag på hur man 
skall lösa "centrumproblematiken". B fortsätter att 'förtydliga'(5) den bild A 
gav i förra episoden. A 'redogör'(6) för vad skolan skulle kunna göra, t ex 
information i drogfrågor. B 'bedömer'(12) att föräldrar borde åka ner till 
centrum på fredagkväll, för att att faktsikt se vad deras ungdomar gör. B 
'redogör'(6) för en centrumenkät där ungdomarna svarat att de åker ner till 
centrum för att kompisarna åker dit. B fortsätter att 'göra bedömningar'(12) 
om varför ungdomarna vill vistas i centrum. En B menar att problemet är ej 
att det finns ungdomar nere i centrum, utan problemet är att det inte finns 
någon aktivitet. En annan B svarar genom att säga följande: "men tänk om 
de inte vill ha någon aktivitet"! 

A 'bedömer'(12) och beskriver hur han tror det kan se ut på olika nivåer. A 
och B 'bedömer'(12) vad de tror ungdomar vill ha. De menar att det finns en 
risk att de skapar något som de tror är bra. De diskuterar olika tänkbara 
problem som ungdomarna kan ha och vilka olika metoder som de bör 
använda. 
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B 'ifràgasâtter'(lO) sin egen föreställning om vad som sker i centrum. "Vi 
vet inte då vi inte har varit där". A 'bedömer'(12) att det finns ett klart 
nyfikenhetsperspektiv hos ungdomarna som gör att de dras till centrum. B 
'värderar'(12) varför ungdomar driver omkring utan att behöva känna att de 
måste delta i olika aktiviteter. 

B 'undrar'(2) : "Behöver vi definiera vad ungdomarna gör, definiera vad 
som är problemen"? Vi väljer att visa de två nästföljande episoderna i sin 
helhet då de på ett tydligt sätt visar på två olika språk - ett administrativt 
språk (A) och ett relationsspråk (B). 

Episod 56: A 'bedömer'(12') 
A: Jag sitter och tänker på det här att egentligen är frågan om vi 

skulle dela gruppen någon gång eller några gånger, och ena delen 
av gruppen funderar på det här vita fältet, om det är någonting vi 
ska göra där överhuvudtaget, i form då av om man ser det mer 
strukturella insatser, typ information kring drogfrågan. Och så en 
sån sak som centrumproblematiken. Det är ju typiskt en sån där 
stor grej, det kanske finns fler såna här förutsägbara grejer som 
man skulle kunna diskutera. Den andra delen av gruppen skulle 
titta på det här individperspektivet. Hur jobbar vi med de här 
ungdomarna? Vad är det för problem de uppvisar? Vad har vi för 
metoder? 

Episod 57: B 'bedömer'02) 
B: Om man generaliserar så finns det tydligen ett problem och det är 

att vi inte når fram. Jag menar det är ju en förutsättning för att 
man ska komma nån vart, att man får den här ungdomens 
förtroende, att man kan jobba tillsammans. Det känner jag. Men 
jag menar, när man verkligen har kommit, vi träffar ju ungdomar 
som drattat dit... och hur jobbar vi med dem? 

Samspelssekvensen fortsätter med att A 'bedömer'(12) varför ungdomarna 
dras ned till centrum. A tar ej fasta på B:s viktiga inlägg i föregående episod. 
B 'bedömer'(12) att orsakerna till ungdomsproblematiken kan ju variera, 
men "frågan är ju vad gör vi för nånting". A 'beskriver känslor'(7) av 
osäkerhet och vilsenhet. "Vi når dem inte riktigt, vi kommer inte åt det här vi 
såg". B 'bedömer' (12) att det finns missbruk med i bilden, vilket 
ungdomarna förnekar. "Och vad gör vi då?" B 'ger A stöd'(9) för hans idé 
att dela upp problemen och gruppen i två delar. B 'bedömer'(12) att hur 
problemen ser ut kommer att avgöra vilka resurser som sätts in. B 
'undrar'(2) : "Vad är det vi ska göra?" A 'bedömer'(1.2) att när de kommer in 
på detaljer, så vet de vad de ska göra. B 'ifrågasätter'(10) A:s ståndpunkt. Vi 
måste först avgränsa oss så vi inte jobbar fel. B 'bedömer'(12) att det är ett 
enklare handlingsprogram som de ska göra, och frågan blir: 

"Vilka avgränsningar skall vi göra"? A 'bedömer'(12) att skolans insatser är 
viktiga när det gäller förebyggande insatser. B 'bedömer'(12) att besparingar 
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i skolan gjort att droginformationen minskat kraftigt. A 'styr'(l) och 
försöker än en gång avgränsa vad Socialkontoret skall göra: 
"Och jag menar inte att vi då på sociala ska behöva ordna det här och fixa till 
det. Utan det kan vara att vi skickar en signal till någon annan myndighet." B 
'stödjer'(9) A:s förslag till averänsning av arbetet. A 'efterfrågar'(2) vem 
som är intresserad av att jobba med "det vita fältet". En B säger att han är 
intresserad, då han 'upplever'(7) att det skulle vara en utmaning att få jobba i 
den gruppen. B 'bedömer'(12) att de vid varje möte måste avgränsa sig, 
annars får de en soppa i huvudet. 

A 'tar ansvar'(8) för att den mindre gruppen ganska snart skall presentera ett 
förslag. A 'konfirmerar'(4) vad en B sagt tidigare om nödvändigheten av att 
de avgränsar sig. Vid nästa möte skall de koncentrera sig på ett avgränsat 
avsnitt. A och B 'bedömer'(12) att de skall diskutera strukturella åtgärder 
vid nästa träff. 

B ger uttryck för oklarhet och förvirring (7) då han säger att han har svårt att 
förstå, svårt att "se någon struktur". Han vädjar om hjälp till gnippen och vill 
att de skall ge honom en struktur. Trots den långa diskussion som pågått 
med syfte att som A uttrycker det, "skapa struktur", så är B mycket 
förvirrade över vad diskussionen egentligen handlat om. A 'bedömer'(12) 
först här vad en B tidigare uttalat vara den centrala svårigheten i arbetet med 
ungdomarna: "hur når vi dem?" A problematiserar inte över vad detta kan 
bero på. A sveper i stället förbi detta viktiga påpekande och rop på hjälp från 
B. A formulerar en lösning på problemet som innebär att han ser orsakerna 
till svårigheterna som en metodfråga, eller att "man måste få hålla i" i de här 
ungdomarna mycket längre tid än vad de gör nu. 

B 'bedömer'(12) och undrar när de skall lägga ut iobb på skolor och 
fritidsgårdar: "vi ska ju göra det så enkelt som möjligt för oss". A fortsätter 
att 'förklara och förtydliga'(5) med sitt administrativa språk, detta syfte leder 
dock hela tiden till motsatsen. B gör ett nytt försök att förstå och 
'förtydliga'(5) vad det är man ska göra. A 'konfirmerar'(5) och håller med B 
i dennes krav på förtydliganden. B 'ger uttryck för starka känslor'(7) av 
förvirring. B försöker på nytt att 'förtydliga'(5) och förstå genom att dela 
upp arbetet, "hitta en struktur". Han lyckas tyvärr inte heller denna gång. B 
'ställer kontrollerande fråga'(3) då han känner att han inte "hänger med". 
Det abstrakta språkbruket förvirrar. B försöker på nytt 'förtydliga'(5) och 
förstå den skiss som A presenterat i början av mötet. 

A och B börjar 'skämta'^) om denna allvarliga situation. A:s "förtydligande 
bild" och abstrakta resonemang ger upphov till att det blir mycket svårt att 
förstå vad som egentligen menas. A fortsätter trots denna allvarliga kritik, att 
fortfarande prata om "strukturen". "När dyker ungdomarna upp? Kan vi nå 
dem tidigare"? B 'gör en bedömning'(12) som innebär att han anser att de 
måste ifrågasätta sitt förhållningssätt. "Vi vill ju helst inte att det ska vara 
några problem". A fortsätter med sitt otydliga språk ("det här"), vilket 
befäster 'känslan'(7) av förvirring hos B. 
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A 'styr'(l) och bestämmer tidpunkt för nästa möte med gruppen. A 'tar 
ansvar'(8) och bestämmer vad olika gruppmedlemmar bör fundera på till 
nästa gång. En av B ger en ironisk kommentar som tydligt visar hur oklar 
han är över vad som diskuterats vid träffen och vad som bestämts. Episod 
100: "Men sammanfattningen av den här träffen och vad som skall göras, 
den ser iae fram emot"! 

Trots de upprepade beskrivningarna av oklarhet och förvirring som 
socialarbetarna ger uttryck för, ger sig inte A Han fortsätter som han böljat 
med sitt "fikonspråk". Det handlar fortfarande att få fram en "struktur". 
"Strukturen ska komma fram hos var och en då de funderar på detta hemma" 
(ep 101). Varför detta ständigt återkommande tjat om behovet av att få en 
struktur? Hela språkbruket är fyllt av exempel på abstrakta ord, "icke-liv", 
otydlighet och distans. De pratar om att försöka förstå ungdomarnas situation 
genom att prata om : 

olika nivåer i socialt arbete. T ex åtgärder på individuell nivå, eller 
strukturell nivå. 

vikten av att avgränsa sig i arbetet, dels inom socialkontoret, dels utåt i 
förhållande till andra myndigheter. 

hur de ska hitta olika metoder för olika problem. 

Behovet av avgränsning är ett tema som återkommer på andra håll i 
materialet. Resonemanget om behovet av avgränsning tror vi uppstår som ett 
"rop på hjälp" för att få möjligheter att förstå sig på sitt arbete, tex 
ungdomarna och deras situation. Ordet avgränsning kan ses synonymt med 
ordet struktur och behovet av att "få en struktur". 

Det är vår tolkning att socialarbetarna för att slippa ta ansvar för detta för 
dem så diffusa område - "ungdomsproblematiken" - så strävar man efter att 
så mycket som möjligt avgränsa sig från detta arbete, genom att "lägga ut 
jobb på skolor och fritidsgårdar". Det som är mystifierande här är ju att 
socialarbetarna egentligen aldrig arbetar i en relation till dessa ungdomar. En 
av socialarbetarna försöker vid några tillfällen att ta upp denna centrala 
kärna: "hur når vi ungdomarna"? Men hon blir inte lyssnad till, hon blir inte 
tagen på allvar. Varför? Hennes "relationspråk" översätts och tolkas utifrån 
ett "administrativt språk", en målrationell och administrativ föreställnings
värld, där den här typen av tolkningar inte får plats. 

Här är det återigen fruktbart att återminnas vår diskussion i kapitel 4 om 
olika rationalitetsuppfattningar. Här ger arbetsledaren uttryck för en tekniskt 
begränsad rationalitetssyn, medan socialsekreteraren (hon) ger uttryck för en 
värderationell syn. 

Socialarbetarna har i själva verket avgränsat sig bort från relationen. Ett 
tema eller en kod som vi känner igen från materialet i övrigt. 11 ex FALL 2 
hittade vi imperativ med karaktären - gå inte in!, ligg lågt!, då 



217 

socialarbetaren bad om råd av sin arbetsledare i två mycket svåra 
klientärenden. Andra 'imperativ': låt någon annan gå in!, t ex kollega hos 
annan myndighet. Omdefiniera den svåra känslomässiga problematiken till 
en administrativ fråga! 

Det här FALLETS öppna syfte är att påbörja arbetet med att utarbeta ett 
program som visar vad olika myndigheter gör när det gäller arbetet med 
ungdomar, samt att också visa i vilka avseenden det finns brister. 

Det dolda syftet som förmedlas av arbetsledaren innebär att han hyser stor 
tilltro till planering och utarbetande av program. Arbetsledaren bidrar aktivt 
genom sitt språk till ett förhållningssätt som innebär att han på olika sätt 
försöker definiera situationen. Det märks tydligt hur lite kunskap 
socialarbetarna har om sitt arbete, och människorna de möter. Den 
bristfälliga dokumentationen och resultatuppföljningen gör också att de inte 
vet särskilt mycket vad resultatet av deras insatser leder till. 

Ett annat centralt tema handlar om förvirring. 

Det finns många exempel på hur A:s abstrakta och diffusa språkbruk leder 
till att socialarbetarna blir förvirrade. A 'bedömer'(12) och beskriver hur han 
tror att situationen för ungdomar kan se ut på olika nivåer, och vilka metoder 
de bör använda. Av hela samspelssituationen framgår på ett mycket tydligt 
sätt A och B:s avsaknad av kunskaper om ungdomarnas situation. Episod 57 
som vi nyss visade upp ger en brutal bekräftelse på detta när A avslutar 
episoden med att fråga: 

"Vad har vi för metoder ?" 

Den bristande kunskap man har och den osäkerhet man känner, försöker man 
lösa på administrativ väg. Detta synsätt på hur man får kunskap leder helt fel 
och blir destruktivt för möjligheterna att utveckla arbetet. 

Fall 12. 

Här träffas tre chefer på högre nivå. Mötet har en klart administrativ 
inriktning dvs merparten av episoderna handlar om planering av eller 
redogörelse för det sociala arbetet med avseende på dess administrativa 
aspekter. Vi väljer att sammanfatta det här FALLET genom att beskriva de 
olika teman som diskuteras vid mötet. 

Den mest framträdande relationsaspekten är 'redogörelse utan värde
ståndpunkter' (6). 

Det första temat är en diskussion om utlokalisering av distriktsgrupperna. A 
och B 'redopgör'(6), 'styr'(l), samt 'bedömer och värderar'(12) olika 
konsekvenser av en utlokalisering. Speciellt mycket tid ägnar de åt 
funderingar kring specialist funktionernas roll i samband med en 
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utlokalisering.En intressant illustration om vad B anser påverkar arbetet 
finns i episod 14: 

Episod 14: B 'bedömer och värderar' 
B: Man kanske skulle ägna en timme åt det också, att vi lite gick 

igenom vart vi har kommit under det här ett och ett halvt - två 
åren som vi har hållit på med det. Och vad det är som väntar 
framåt på nåt vis. Man kunde både ha en avstämning och att ha 
folk... för att det är inte säkert att alla har klart för sig riktigt vart 
skutan har styrt hittills, och vad vi har gjort. 

B: Nej, ja så att alla får reda på samma saker och får anledning att 
böija fundera, så att det blir en diskussion om det. Jag vet inte hur 
mycket vi har en diskussion omkring det här på distriktsgrupp
erna, det kanske är det ändå. 

B: Jag känner inte heller till det. 
B: Jag hör så lite nu. 

Hur kan vi tolka det som sagts ovan? ... "det är inte säkert att alla har klart 
för sig riktigt vart skutan styrt hittills". Den bild man onekligen ser framför 
sig är föreställningen om socialbyrån som en stor "skuta" som driver 
omkring ute på öppet hav, utan kapten som styr och vägleder. Kan vi tolka 
B:s uttalande som att verksamheten styrs av sig själv, av något icke-synligt, 
då det i språkbruket inte ges utrymme för någon agent? Om denna tolkning 
är riktig, så måste denna föreställning också i hög grad påverka B:s syn på 
möjligheterna att kunna påverka sin verksamhet. Det måste onekligen vara 
svårt att påverka sitt arbete om man inte kan identifiera vad det år som 
påverkar och styr verksamheten. Det finns en uppenbar risk att man med en 
sådan föreställning blir en passiv iakttagare, som i bästa fall kan försöka 
rycka in och "dra loss skutan" från de blindskär och grund som den hamnat 
på. 

Nästa tema vid mötet är en diskussion om olika kurser och utbildnings
insatser. A och B 'redogör'(6), 'styr'(l), och 'bedömer'(12) i samband med 
diskussionen om detta tema. 

Det tredie temat handlar om hur socialkontorets datarutiner skall utvecklas. 
A och B 'ställer kontrollerande frågor'(3), 'ifràgasâtter'(lO), 'redogör'(6) 
samt 'bedömer och värderar olika aspekter kring utvecklingen av 
datarutinerna. Resonemanget fokuseras på stridigheter om socialkontoret 
skall ha en samordnare i datafrågor gentemot kommunens datavdelning, eller 
om man ska utse en samordnare från varje avdelning/ verksam-hetsområde. 
Diskussionen handlar också mycket om vilka personer som skall ha denna 
samordnande funktion. Episod 46 visar på ett tydligt sätt svårigheterna kring 
detta: 

Episod 46: A 'ifrågasätter' 
A: Knepigt om man ska behöva slåss om arbetsuppgifter, är det den 

eller är det den? Att det inte nånstans är bestämt utifrån de bästa 
förutsättningarna, utan att det är annat som stvr. Och sen att det 
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råder, jag menar det är i stort sett den som lyckas roffa åt sig det 
här, den som har med sig mesta cheferna, eller vad? 

B: Helt fel. 
A: Det verkar ju lite konstigt. 

Det fjärde och sista temat vid mötet innebär att A och B 'ställer 
kontrollerande frågor'(3), 'förtydligar'(5), 'styr'(l), 'ifràgasâtter'(lO) och 
'bedömer och värderar'(12) hur den öppna missbruksvården bör utvecklas på 
olika sätt. Vi väljer att illustrera en del av resonemanget genom att visa på 
inledningen av episod 56: 

Episod 56: B 'bedömer och värderar' 
B: Om man ser det långsiktigt det här, så är det väsentligt att den här 

gruppen ("missbruksgruppen") fortsätter. 
B: Se tids... 
B: Ja, det är som tre tidsperspektiv i det här. Kortsiktigt så är det ju 

genomförandet av distrikt X. På halvfart då fortsatt kartläggning 
och så på lång sikt det här med avvecklingen av jourhotellet och 
fortsatt utbyggnad av boendestödet och grejer. Och jag tror det är 
viktigt att man fortsätter med gruppen för att stötta upp det här 
distriktet, att få igång det här faktiskt. 

B: Ja. Men frågan är om inte den här gruppen, där var du 
propjektledare, eller projekt.. höll i hela, var det så vi sa? 

B: Projektsekreterare. 
B: Sekreterare var det. Men att du har nån form av.. 
B: Du vet, jag har en grundinställning, det är att projektledarna ska 

finnas på distriktsgrupperna. 

Fall 13. 

Detta Fall är en gruppträff på ett socialdistrikt. Det centrala temat vid mötet 
är en diskussion om ett förslag från förvaltningsledningen som innebär att 
delar av distriktet skall utlokaliseras till ett bostadsområde. Gruppen är starkt 
kritisk till ledningens bristfälliga information i frågan samt den låga 
personalbemanningen som blir följden om gruppen delas utan åtföljande 
personalförstärkning. 

Mer framträdande relationsaspekter är 'kontrollerande fråga' (3), 'beskriver 
egna känslor'(7) samt 'ifrågasätter'(10). 

Träffen inleds med att A 'styr'(l) och markerar att mötet böljar. B ställer 
'kontrollerande fråga'(3)) om inte A kan flytta ett "uppdrag" till en annan 
tidpunkt så att hon kan få träffa honom. A 'tar ansvar'(8) för att prata med 
viss B om hennes ärenden. Efter några minuter ställer A en 'kontrollerande 
fråga'(3) om någon av socialsekreterarna vill deltaga i en kurs. Vi redovisar 
några episoder i anslutning till denna fråga: 
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Episod 4: A 'ställer kontrollerande fråga' 
A: Sen på tal om kurser, så är det frågan om nån skulle vilja gå på 

Bejerot - "Missbruk och motåtgärder" - tisdag den 15:e och 
onsdag den 16:e april i vårdskolans aula. Det är alltså två dagar. 
Vi får skicka en-

B: Nej jag vill inte. 
A: Då säger jag det till chef X. Sen är det också nån kurs ... eller kurs, 

det är en temadag nu på lördag . Men om den är det vad jag vet 
ingenting sagt, där får väl alla gå som känner för det. 
(skratt) 

A: Men det är inte sagt någonting om att vi får betrakta det som 
arbetstid eller sånt. 

Episod 5: B 'beskriver egna känslor' 
B: Herre Gud! 

Episod 6: A 'förklarar och förtydligar' 
A: ett alternativt förhållningssätt att arbeta med misbruk , att man 

skulle kunna ha Hazelden-principen i öppen vård. 
B: Vilka är det som pratar? 
A: Det är L-G K i X-stad, ja det är han som pratar om det. Och 

målgruppen är ju övervakare och kontaktpersoner och social
arbetare och ....Nähä, men när ni får åka då vill ni inte! 

Episod 7: B 'beskriver egna känslor' 
B: Vi är så otacksamma så. 
A: Nej vi går inte in på det 
B: Vad du är elak 
B: Gör det, det är alltid roligt, hahaha. 

Samspelssekvensen bryts genom att A 'redogör'(6) för en idéskiss som 
ledningen utarbetat och som innebär att distriktet delas i samband med en 
utlokalisering. B 'ställer en kontrollerande fråga'(3) om var det är tänkt att 
de skall 'sitta'. B 'ifrågasätter'(10) förslaget och antar att det är lokalens 
storlek som fått avgöra förslaget om att dela distriktsgruppen. 

A 'styr'(l) och menar att de skall inte diskutera skissen, utan de skall prata 
om hur de vill ha det.B 'ifrågasätter'(10) den information de fick av högsta 
ledningen och menar att den var "styrd". A 'ställer kontrollerande fråga'(3) 
till B om inte gruppen ändå i princip varit positiv till en utflyttning. Sedan 
följer en sekvens av episoder där A och B växelvis 'bedömer och 
värderar'(12) för - och nackdelar med en utflyttning. Vi väljer att visa på 
några motiveringar från episod 15 och 16. 

Episod 15: A 'bedömer och värderar' 
A: Och då är ju frågan man måste ställa sig, vad vinner man på en 

utflyttning och vad förlorar man.... det blir effektivare med 
hembesök, bättre blick över området, en större känsla att man får 
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närmare till ... människor man dels jobbar med, men också med 
människor man ska jobba ihop med. 

Episod 16: B 'bedömer och värderar' 
B: Det där beror ju på vad det blir. Det är ju nåt som är svårt att veta. 

Sen kan det ju bli ett plus att man får andra lokaler, man får andra 
utrymmen, det beror ju på hur lokalerna blir.... 

A: Jo. 
B: Miljön här är ju inte särskilt trevlig 
A: Nej 
B: Överhuvudtaget att komma ifrån den här borgen, det här stora 

komplexet, att det blir en mindre enhet, det kanske blir mindre 
byråkratisk prägel på det 

B: Annars är det ju en nackdel för oss att se människor och se ... 
känna området och vi har alldeles för lite ... då är det ju bara en 
nackdel. 

B: Det blir som mer som kommer på oss på ett annat sätt och det är ju 
det som kan vara så att säga, nackdelar. 

B: Men det kan bli underlättande, närmare. 
B: Ja 
A: Mm 
B: Jag tror man ska vara försiktig med vinsterna ändå .. vi kommer 

närmare ... men det kommer att bli mer jobb, vi kommer att få mer 
kontakter med de människor vi ska iobba med, om vi sitter där 
ute. Och sen hur det upplevs av människor att vi är där.. 

Samspelssekvensen fortsätter med att B 'är upprörd'(7) över att ledningen 
redan kommit så långt att de vill dela distriktet. B 'bedömer och 
värderar'(12) att de accepterar att flytta ut, men inte att gruppen delas. A och 
B fortsätter att 'bedöma'(12) varför politikerna vill utlokalisera 
verksamheten på det här sättet. Dels tror de att det är en ekonomisk fråga -
billiga lokaler. De tror också att det inte är så viktigt hur arbetet egentligen 
fungerar, utan det viktiga är att det rent fysiskt sker en utflyttning. 

Sedan följer en flertal episoder där B 'ställer kontrollerande frågor'(3) och 
'ifràgasâtter'(lO) förslaget om delning av gruppen, hur arbetet skall 
organiseras - t ex vilken roll skall de olika specialistfunktionerna ha i en 
decentraliserad organisation? I slutet av episod 37 sägs följande om skälen 
till omorganisering: 

Episod 37: A och B 'ifràgasâtter'(lO') 
B: Men jag tror aldrig vi skall utgå ifrån att den här omorganisationen 

är gjord för klienternas bästa, det är för vår skull. Det tycker jag. 
A: det är inte för vår skull heller. 
B: Det är inte för vår skull heller. Det är för att nu så är det inne med 

decentralisering. 
B: Blablabla 
B: Det är ju en viktig synpunkt att föra fram till politikerna det här. 
B: Jag har utgått från att det har inte varit beslutat. 
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B: Ja det har jag också. 
B: Ska man satsa seriöst när det gäller decentralisering, då måste man 

för sjutton fundera över det. 

Episod 38 till 48 innebär att A och B fortsätter och 'bedömer och 
värderar'(12) vilken förändrad roll specialistfunktionerna får i samband med 
en utlokalisering. I episod 48 'ifràgasâtter'(lO) A om den skrivelse - som han 
skickat tjänstevägen - med begäran om personalförstärkning verkligen 
kommer att tas upp i socialnämnden. B 'ställer kontrollerande frågor'(3) om 
när förslaget skall vara klart och hur beslutsgången ser ut. I episod 68 bryts 
resonemanget om distriktets utflyttning. Den avslutande diskussionen 
handlar om olika träffar och kurser som inbokats. Allra sist diskuteras 
tillsättningen i ett personalärende. 

Sammanfattande kommentar. 

Det finns mycket vi skulle kunna ta fasta på efter den här "genomgången" av 
våra 13 observationstillfällen. Det är framförallt fyra teman som löper som 
en röd tråd genom hela materialet. Detta oavsett om mötets uttalade syfte är 
av mer planerande karaktär eller om syftet är att diskutera klientärenden. De 
fyra teman vi tänker på är: 

Det starka förtryck som mål-medelrationaliteten medför, och som gör det 
så svårt för det värderationella synsättet att få plats. 

- Den låga förekomsten av känslobeskrivningar, och det förnekande av 
känslor som görs då dessa förekommer 

Avsaknaden av beskrivningar av relationens möjligheter. I stället för 
relationen talas det mycket om olika metoder som en lösning på 
olika problem. 

Distansering och avgränsning är ett centralt tema rakt igenom samtliga 
13 observationstillfällen (FALL). 

Förnekandet av känslor och ropet efter metoder har behandlats på ett 
intressant sätt av Ingrid Norrman-Skinner i tidskriften Socionomen (nr 6, 
1987). Hon menar att fokuseringen på behovet av metoder är både rimlig och 
begriplig, men rymmer även omedvetna sidor. Dessa kan förenklat beskrivas 
som: "ge oss trollformler i vårt arbete som förlöser oss från djupa 
känslomässiga reaktioner och svåra ställningstaganden". Hon säger vidare att 
det finns en risk att socialarbetarna jagar en utopi som kan leda till känslor 
av misslyckande och vanmakt. 

Tyvärr kan konsekvenserna av kravet på målrationalitet bli negativa för 
socialtjänstens klienter. De komplicerade och begripliga reaktioner som "de 
förtryckta" väcker hos socialarbetare tabubeläggs och förnekas i stället för 
att erkännas, bearbetas och integreras. I stället kan de ta sig uttryck i 
tveksamma metoder, yrkesjargong, omorganisationer, distansering, 
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överdriven administration, paragrafrytteri etc. Vi har ett "färskt" exempel på 
detta genom den s k "Alby-affären" (Botkyrka kommun, Stockholm). 

Om socialsekreteraryrket skall kunna utvecklas måste vi ta itu med dessa 
tabubelagda frågor. Den grundläggande förändring som krävs - vilken vi 
"pläderat för" igenom hela avhandlingen - innebär att verksamheten måste 
byggas upp utifrån de krav som "den centrala arbetsuppgiften" ställer på 
socialarbetarna. Denna centrala uppgift- att genom en nära relation mellan 
socialarbetare och klient kunna medverka till förändring av känslor och 
handlingar hos denna klient, förutsätter menar vi - en helt annorlunda 
relation mellan arbetsledare och socialarbetare. Utifrån Webers 
rationalitetskategori så är socialt arbete organiserat med utgångspunkt från 
målrationella termer, medan arbetet som sådant bör baseras på 
värderationalitet. För att arbetsuppgiftens centrala aspekt skall bli förstådd -
en relation mellan socialarbetare och klient som baseras på identifikation - så 
måste det målrationella synsättet ersättas med ett värderationellt synsätt. 
Detta räcker dock inte, utan socialarbetarna måste också kunna ta emot och 
hantera de svåra känslomässiga reaktioner som väcks i samband med 
'behandlingen'. 
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KAPITEL 19. 

LEGITIMERING OCH DISCIPLINERING. 

Redovisningen i de två föregående kapitlen innebar en genomlysning av det 
empiriska materialet med en bestämd utgångspunkt: den grundläggande ka
tegoriindelningen. Genom detta förfarande synliggjordes praktiker och för
hållningssätt som kunde tolkas som viktiga aspekter av verksamhetens orga
nisering. 

Men denna grundliga genomgång och analys av de tretton samspelssitua
tionerna hade också en oväntad effekt; det systematiska analysförfarandet 
avslöjade en rikedom i materialet som i vissa avseenden sprängde dess egna 
ramar. I de följande kapitlen ska vi därför återkomma till en del av de sam
spelssituationer som redovisats, men med syftet att tydliggöra viktiga inslag i 
materialet som hittills bara kunnat antydas. 

Ett av de teman som vi vill uppmärksamma är olika uttryck för legitimering 
och disciplinering. 

Vi har sett hur mer eller mindre ingående diskussioner kring enskilda klien
ters (familjers) livssituation återkommer i materialet. Man kan urskilja nio 
sådana falldiskussioner. Vi börjar med att titta på den mest kortfattade av 
dessa; den är möjlig att återge i sin helhet. Det handlar om en s k spon
tankontakt - en socialsekreterare går in till sin arbetsledare för att diskutera 
ett uppdykande problem. 

B: Jag har en annan fundering som dök upp här vid lunch också. 
Marina undrar om hon kan få hjälp med en resa till en moster och 
morbror i X-stad och vara där i några veckor /episod 23. Det är 
tydligen så att de har i stort sett, ja, uppfostrat henne, hon har bott 
där från 5-årsåldern och en bra bit uppåt. Det framkommer att K: s 
mamma har inte tagit hand om henne förrän hon var i 12-
årsåldern, först har mormor haft hand om henne och sedan då den 
här mostern och morbrodern. Och nu känner hon att hon skulle 
vilja åka dit ett tag, hon tycker det är jobbigt att gå i stan och vara 
utan jobb. Det rörde sig om två - tre veckor /ep 24. Och jag frågar 
mig, ska vi ta kostnaden eller ska det prövas av ekonomigruppen, 
ska det anses förebyggande eller är det en ren rekreationsresa eller 
vad ska vi betrakta det som. Jag pratade lite grann med E (kollega) 
och hon var också osäker på det /ep 25. 

A: Ja . . . men hon bör ju, utifrån vad vi pratade om i morse så bör 
hon ju ta upp, jag menar hon går ju på socialbidrag, så bör hon ta 
upp framställan där nere /ep 26. 

B: Nu lovade jag henne att jag skulle prata med E, så att. . . det blir 
lite fånigt om jag måste ringa och säga att du måste faktiskt prata 
med E också. 

A: Ja, jo jag menar att... 
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B: Men de var som sagt inte klara över det där heller, alltså på eko
nomi /ep 27. Nu hade hon inte tänkt åka förrän efter påsk. Ja, frå
gan är hur ska man se på det, varför ska hon åka? 

A: Ja, visst, visst... /ep 28. 
B: Hon menade på att det hade varit jobbigt den sista tiden, hon ville 

komma ifrån ett tag. 
A: Mmm 
B: Och det kan man ju förstå, mamma som ligger sjuk och det inne

bär press för henne va . . .  
A: Mmm 
B: Hon har en annan relation till sin moster och morbror. Jag tror det 

blir omvända förhållandet, K får ta hand om morsan här för hon 
är, hon blir liten va, och slippa ansvar /ep 29. 

A: Mmm, jag tycker att man kan också se det så här att ja, resan ner 
dit för henne behöver ju inte bli så djävla dyr. 

B: Nä, hon pratade bara om resan, alltså reskostnaderna och jag för
utsätter då att hon får sitt uppehälle i vanlig ordning. 

A: Men samtidigt så minskar ju hennes uppehällekostnader... 
B: Ja, det gör dom ju. 
A: Så at t . . .  /ep 30.  
B: Men samtidigt så säger hon, att de har tydligen erbjudit sig att låna 

ut pengar och kunna hjälpa henne så att hon kan komma dit, så 
hon har redan varit i kontakt med dom, men med hennes 
självkänsla så vill hon inte det, hon vill inte vara beroende av 
någon, hon vill kunna åka ner för egna pengar. 

A: Mmm, mmm ... /ep 31. 
B: Ja, jag tycker att det låter ganska vettigt va, jag menar det är ingen 

semester att gå omkring och vara arbetslös. 
A: Nää 
B: Och eftersom det är inget jobb på gång för henne just nu, så varför 

inte, och hon kanske mår bättre när hon kommer tillbaka /ep 32. 
A: Du har redan fattat beslut...!? 
B: Jo på ett vis, för mig själv har jag gjort det /ep 33, men jag vill 

som höra om du tycker att det är, jag menar det här nu med den re
lation hon har nu, jag tycker K är en tjej att satsa på va. Men då är 
det ju lätt på något vis att man identifierar sig för mycket va. 

A: Jo, i och för sig, i och för sig, i och för sig . . . men jag menar ni 
har ju ändå kommit ganska långt så, ja /ep 34. Men då tycker jag 
att. .. ja, då är det den gamla vanliga vägen, eller du kan ju i och 
för sig stå för beslutet ,  men . . .  

B:. . .  det  får betalas ut  via EM-gruppen 
A: Jaa. 
B: Mmm 
A: Ja, gör så. 
B: Jag tänkte du såg ut som ... 
A: Nä, nä, nä 
B: Nä, det var inte meningen där heller /ep 35. Jag pratar med E 

(kollegan) i morgon så får hon komplettera med kostnaden här va, 
den billigaste resan. 
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A: Ja, det får hon ju ta reda på /ep 36, och sedan är det ju frågan, ska 
hon få hela kostnaden? 

B: Ja, kan man se det som att hon får en chans, och så får hon lägga 
mellanskillnaden till resan? 

A: Ja, det skulle man också ... 
B: Nåt sånt där ... vi vet ju inte om hon får betala för maten? 
A: Egentligen, är man bjuden någonstans, så inte skulle jag fråga 

sedan, vad vill ni ha... 
B: Nä, jag tror inte heller... 
A: Nä, vi kan ta det snacket sen ... OK /ep 37. 

Den uppkomna situationen är egentligen inte märkvärdig alls; en ung kvinna, 
som socialsekreteraren haft kontakt med under en längre tid, ansöker om 
ekonomiskt bistånd för en rekreationsresa till släktingar. Problemet är i en 
mening så trivialt att man kan fråga sig varför socialsekreteraren överhu
vudtaget behöver konsultera sin arbetsledare om saken. 

Jo, där finns en administrativ komplikation: vilket konto ska kostnaden bela
sta? Arbetsledaren ger besked i saken - det är ekonomigruppen som ska ta 
kostnaden - och här skulle samtalet logiskt sett vara slut. Men i episod 28 ser 
vi ett överraskande initiativ från socialsekreteraren: "Ja, frågan är hur man 
ska se på det, varför ska hon åka?" Av den fortsatta texten framgår att social
sekreteraren är övertygad om det berättigade i klientens ansökan och hennes 
spontana ifrågasättande av klientens anspråk framstår därför mest som en 
retorisk piruett. - Vad är innebörden i denna oförmodade uppvisning? 

Socialsekreterarens humanistiska behovsplädering (ep 29) får inget gensvar 
hos arbetsledaren som i stället erbjuder ett alternativt synsätt: det behöver ju 
inte bli så dyrt. Det är kostnaden som avgör; blir det inte alltför dyrt så är 
kostnaden ändå legitim. 

Hela samtalssituationen framstår på något sätt som en legitimeringsritual. I 
episod 30 har arbetsledaren i princip godkänt - för andra gången - det an
språk som socialsekreteraren för fram för klientens räkning och socialsekre
teraren är också övertygad om det riktiga i denna ståndpunkt, men ändå fort
sätter hon sin plädering för ett beslut som i praktiken redan är fattat. 

I episod 37 ser vi nya ifrågasättanden av klientens anspråk (denna gång från 
arbetsledningen) - och nya legitimeringskrumbukter. I en annan samspelssi
tuation mellan samma aktörer kan man utläsa ytterligare en nyans; legitime
ringsakten som spel. 

B: Jag pratade just med M (kollega) och hon ser gärna att K får fara i 
väg. Hon vill inte att K och hennes kille ska vara ensamma i lä
genheten, så hon har lovat K redan tidigare att skjuta till 200:- till 
den här biljetten. 

A: Ja. 
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B: Ja, och sedan säger hon så här: kan vi tänka oss den möjligheten 
att hon får hjälpen och betalar igen den och jag sade att jag skulle 
grunna på saken. 

A: Det tycker jag väl att... 
B: Ja, det blir ju på något vis någonting mittemellan, va, att hon får 

möjlighet att åka men det blir inte så djävla enkelt, va ... 
A: Mmm . . .  

Vi ser hur socialsekreteraren väntar in chefens åsikt trots att hennes egen 
ståndpunkt egentligen är klar. "... jag sade att jag skulle grunna på saken" 
blir ett sätt att "fiska" efter chefens åsikt för att sedan lägga sitt bud på en la
gom nivå. I detta legitimeringsspel finns också inslag av moralism: "... hon 
får möjlighet att resa, men det blir inte så djävla enkelt, va." 

Vadan detta överdrivna pläderings- och legitimeringsbehov? Man får nästan 
känslan av ett behov av att predika sig fast i sin egen tro. En sådan tolkning 
skulle också innefatta någon form av grundläggande tvivel eller osäkerhet. 
Kanske är det en rimlig tolkning att det förhållandet att klientarbetet hela 
tiden omtolkas och omdefinieras i administrativa termer, att relationsarbetet 
försiggår i administrationens namn, leder till att verksamheten måste "över
legitimeras" för att ändå framstå som trovärdig. 

Den relaterade samspelssituationen och den preliminära tolkningen kan ses 
som en intressant aspekt av den legitimerade handlingsmöjligheten. I den 
interaktion mellan socialsekreteraren och dennes arbetsledare - den praxis -
som vi har sett exempel på förmedlas underförstådda budskap om vilka 
handlingsmöjligheter som ska framhållas och vilka som ska osynliggöras. 

Legitimeringsaspekter kan också ta sig uttryck i enkla replikväxlingar. Vad 
menar socialarbetarna när de talar om sitt "jobb"? Här två exempel: 

B: Nä, jag har varit ute så mycket, så jag måste sitta och jobba i dag. 

Ovanstående yttrande är ett svar på arbetsledarens fråga huruvida någon av 
socialsekreterarna avser att ge sig iväg ut på något hembesök under dagen. I 
nedanstående sekvens har en tillsynsman (fältarbetare) i samspråk med en 
gruppledare efterfrågat större intresse från socialsekreterarnas sida när det 
gäller att följa med på deras hembesök. 

Arbetsledaren svarar: 

A:.  . .  det har ju blivit  så at t  vi  är  ute mycket mer och att  vi  också kan 
ställa upp sådana gånger när ni vill. Vi försöker då anpassa jobbet 
efter at t  vi  följer  med . .  .  

Lägg märke till orden i de bägge sekvenserna. Att "jobba" det är att sitta på 
sitt kontor på byrån och man "ställer upp" när man villfar kollegans önskan 
om att man åker med på hembesök. Det är lätt att invända att socialarbetet 
som ett kontorsarbete är ett passerat stadium, men det oreflekterade språk



228 

bruket avslöjar: att möta klienten i dennes hemvanda miljö är ännu inte 
självklart legitimt! 

Yi har hittills lyft fram legitimeringsaspekter som kommit till uttryck i sam
tal kring klientsituationer. Materialet är ju också rikt på sådana exempel. 
Men vi vill också visa på hur legitimeringen av verksamheten kan ta sig ut
tryck även i samspelssituationer som inte direkt berör klientarbetet. 

Vad har man för användning av "datan" i det sociala arbetet? Frågan aktuali
seras när en av gruppledarna sammanträffar med distriktets socialsekreterare. 
Här finns det sedvanliga allvaret. Förvaltningsledningen har tagit initiativet 
till införandet av förändrade datarutiner och har nu begärt in synpunkter från 
distrikten på hur datarutinerna bör utformas. Men en liten jävel smyger sig 
in; en av socialsekreterarna ifrågasätter helt frankt om datan utgör något 
hjälpmedel alls. 

A: .  . .  det kommer upp på gruppledarträffen vi lket  behov vi  har av en 
ny datarutin och hur vi  kan förbät tra den vi  har . . .  

B:. . . tycker jag väl att vi inte har någon större nytta av det ... det 
har som inte att göra med det där alls, tycker jag ... vi har ju 
ingen glädje av vilka rutiner de än har . .  

A: Vi ska ha det som ett hjälpmedel, och jag menar... 
B: Jag har aldrig sett den här datan som ett hjälpmedel.. 

A: Nä, men jag menar, om det nu inte funkar som vi har det nu så 
måste vi ändå få någon hjälp av det, för det borde ju vara en stor 
hjälp. 

B: Varför det? 
A: Ja, men varför har vi något som inte är bra? Vi måste ju ändra på 

det så att det är någon hjälp för oss. 
B: Men sedan att söka igen personnummer ... 
B: Ja, men det är ju också ett otroligt exklusivt sätt att hålla koll på 

när folk är födda. 

B: Men i och för sig, det är ju ingen idé att diskutera som om vi inte 
hade någon data, för den har vi ju ... så det är ju som ingen idé att 
säga att nu ska vi vara utan den. Men sedan att säga att vi ska göra 
en massa för att ändra på den, det tycker jag inte är så intressant. 

A: Men de uppgifter som vi får bör ju vara en hjälp för oss och ska vi 
ha datan ska det ju vara ett hjälpmedel för oss. Jag tycker att har vi 
nu chansen att tycka till kring detta hur vi skulle vilja ha det så ska 
vi göra det, tycker jag. 

Datateknologin har hög status och betraktas som ett närmast självklart 
hjälpmedel i arbetet. Socialsekreterarens direkta ifrågasättande framstår där
för som både överraskande och förbryllande, på gränsen till det komiska. 
Arbetsledaren intar en närmast besvärjande attityd: Men datan måste ju vara 
ett hjälpmedel... 
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Men det komiska inslaget bör tas på allvar. I kapitel 5 berörde vi det s k 
målparadigmet som i korthet bygger på en grundläggande föreställning om 
att organisationer är, eller kan vara, rationella instrument för att uppnå upp
satta mål. Flera forskare ifrågasätter denna grundtes och menar att offentliga 
verksamheters utformning har väldigt lite med dess faktiska arbetsuppgifter 
att göra. Det viktiga blir i stället att anpassa verksamhetens utformning till 
en förhärskande "modell". 

Där en industriell verksamhet skaffar sig legitimitet och överlevnadsvärde i 
förhållande till de arbetsuppgifter den har att utföra (marknaden), så tänker 
man sig att merparten av de offentliga verksamheterna tillförsäkrar sig mot
svarande legitimitet genom att i första hand anpassa sin utformning till en 
vedertagen - men egentligen ogrundad - föreställning om hur en effektiv or
ganisation bör se ut. Att den organisatoriska strukturen kanske är ineffektiv -
eller tom destruktiv - i förhållande till den ålagda arbetsuppgiften spelar 
mindre roll. (Man kan tänka sig att den vedertagna organisatoriska mallen 
för vissa offentliga verksamheter ändå fungerar tillfredsställande, medan den 
för det sociala arbetets verksamhetsområde kan vara i många stycken des
truktiv). 

Organisationsförändringar (här exemplifierat med en omarbetning av data
rutinerna) har inte det primära syftet att tillskapa gynnsamma förutsättningar 
för arbetets genomförande. Det är i stället ett led i en ständig, men omed
veten, strävan att upprätthålla och vidmakthålla föreställningen om den for
mella organisationens rationalitet och därmed legitimitet och resurser för 
överlevnad. 

Samtalssekvensens komiska karaktär innebär allvarligt talat att diskussionen 
kring datans användning kan ses som ett exempel på en liten, liten del av en 
icke desto mindre (missriktad) legitimitetsskapande praktik. 

En mera omfattande omorganisation diskuteras i FALL 13. Det är en grupp
träff där arbetsledaren tillsammans med distriktets socialsekreterare ägnar 
stort utrymme åt att diskutera och ta ställning till en decentralisering av 
verksamheten som föreslagits från ledningens sida. Ur den diskussionen 
plockar vi några repliker som anknyter till tolkningen av exemplet om datans 
användning. 

B: Men jag tror aldrig att vi ska utgå ifrån att den här omorganisa
tionen är gjord för klienternas bästa, det är för vår skull, det tycker 
jag - - • 

A: Det är inte för vår skull heller ... 
B: Nej, det är inte för vår skull heller. Det är för att nu är det så inne 

med decentralisering. 

Socialarbetarna ser sig som offer för en rationalitet som inte har något med 
klientarbetet att göra, och deras upprördhet går som en röd tråd genom hela 
samtalet. 
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Men någon verklig protest verkar inte vara möjlig. Aktörernas invändningar 
mot ledningens agerande tar sig i stället förtäckta och indirekta uttryck. 

B: Det är inte så viktigt hur arbetet fungerar egentligen, utan att det så 
att säga rent fysiskt sker. 

B: Det här kommer jag att betrakta som en del i ... vi är alla i orga
nisationer rädda för förändringar, och att. . . ungefär så (kommer 
man att säga). .. det här måste man ta, det här är en process i den 
här utflyttningen som vi måste . . . acceptera att det kommer 
sådana här motåtgärder, desperata försök att hålla ihop 
arbetsgrupper men det här måste fortgå och folk accepterar det till 
slut bla, bla, bla . . . ungefär så (kommer det att låta från 
ledningen). 

Socialsekreteraren förutser ledningens negativa reaktion och hennes upp
rördhet kommer till uttryck i en raljerande omskrivning av det förväntade 
bemötandet. Innebörden tycks vara att protester redan på förhand är de
savouerade. 

Men det finns också allvarliga och konkreta försök från gruppens sida att 
påverka utvecklingen. Gruppledaren har nyligen författat en skrivelse som 
för fram gruppens synpunkter kring den föreslagna omorganisationen. 

B: Sen den här skrivelsen .. . den borde man ju koppla till det här.. 
A: Jo, det kan man väl hoppas att den kommer upp i samma veva som 

den här frågeställningen. Nu har jag ju inte hört någon reaktion 
från något håll, men . . . jag har lämnat den tjänstevägen till D 
(högre chef), så det hoppas jag väl att det går fram, men man vet 
aldrig. . .  

B: Om man skickar in en skrivelse så där tjänstevägen och den inte .. 
. om man riktar den till nämnden, får man inte liksom besked till
baka då att det här är en fråga vi inte tycker rör nämnden. Blir 
man inte informerad, har man inte den rättigheten då att få veta att 
det här inte ... alltså att få ett svar på det viset. 

A: Ja, jag tycker väl att man bör ha den rätten. 
B. Det tycker jag är rimligt. 
A: Men av tradition har det inte varit så. 
B: Vi får väl hålla ögonen öppna och se om det kommer någon artikel 

i tidningen om kommundelsnämnden som har tagit upp det. 

Exemplet talar för sig självt. Även de vedertagna kommunikations- och pro
testvägarna tycks mycket osäkra. Den kommunikationsstruktur som ska till
försäkra en fungerande verksamhet (läs: klientarbete) står i stället för hierar-
kisering, distans, godtycke och disciplinering. 

Senare i samtalet framför en av socialsekreterarna stark kritik mot att förän
dringen ska genomföras så snabbt att man inte hinner diskutera saken or
dentligt på basplanet. 
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B:. . .  men det blir  ju jät tekort  om tid egentl igen att  diskutera igenom 
det. 

A: Ja, men jag tror att ibland kan det vara bra att man har ganska kort 
om tid. 

B: Tidspressen ska göra sitt menar du? 
A: Ja, men det är ju också så här att all förändring innebär ju lite 

ångest . . .  

Här säger gruppledaren precis det som vi i början av samtalet såg socialsek
reteraren raljera om som en indirekt kritik av ledningen. Cirkeln är sluten 
och kritiken och protesterna stelnar i sin förtäckta form. 
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KAPITEL 20. 

DEN UPPRÄTTADE DISTANSEN. 

Vi har beskrivit socialarbetets centrala aspekt som ett djupgående och var
aktigt relationsarbete som utmanar både socialarbetarens och klientens själv
bild, omvärldsuppfattning och förhållningssätt. Somliga kanske invänder 
mot den beskrivningen, men vi tror ändå att det är en allmän uppfattning att 
socialarbetet bygger på en nära kontakt med de människor som man be
tjänar. 

Men i vårt material finns en mängd inslag som pekar i motsatt riktning - ak
törerna i det socialvårdande system som vi studerat tycks undvika en nära 
kontakt med klienterna. I det här kapitlet ska vi tydliggöra det tema som åt
erkommer och varieras genom hela materialet: Förskansningen mot klient
erna. 

Vi bereder oss tillträde till aktörernas diskussioner i vitt skilda sammanhang. 
Samtalen präglas av ett djupt allvar - men vad är det egentligen som sker? 

Vi återminner oss redogörelsen i kapitel 17, där FALL 2 utgjorde ett mycket 
tydligt exempel på hur påfrestningar i klientarbetet neutraliserades genom 
omtolkningar och omformuleringar av problemet. Det genomgående bud
skapet var: Involvera dig inte i klientens livssituation! 

I samma samspelssituation finns också exempel på en variation på samma 
tema. Vi går in i samtalet när arbetsledaren och socialsekreteraren diskuterar 
en kollegas problem med att upprätta ett bra förhållande till klienten, en ton
årsflicka som har svårt att "anpassa sig". 

B: Hon (kollegan) skulle behöva trappa ner på sin präktighet, va. 
B: Visst, vara mera tillåtande, jag menar det finns ju gränser där 

också.  . .  
A: Hon behöver inte trappa ner på sin präktighet. 
B: Nä, men på sina krav på K:s präktighet. 
A: Ja, eller hon kan formulera kraven på ett annat sätt. 

"Hon behöver inte trappa ner på sm präktighet" - klientens livssituation be
höver inte utmana socialarbetarens förhållningssätt. Kraven på klienten kan 
formuleras utan att involvera den egna personen. 

Ett annat exempel på samma temavariation såg vi i fallet med den unga flic
kan som behövde pengar för att resa till sina släktingar. Samspelssituationen 
relaterades i sin helhet i förra kapitlet och vi citerar bara en kort sekvens. Vi 
påminner, oss också att socialsekreteraren och flickan hade haft kontakt med 
varandra under en längre tid. 
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B: Men jag vill höra om du tycker att det är, jag menar det här med 
den relation som vi har nu, jag tycker att K är en flicka att satsa 
på. Men då är det ju lätt på något vis att man identifierar sig för 
mycket, va. 

A: Jo, i och för sig, i och för sig . . . men jag menar ni har ju ändå 
kommit ganska långt så,  ja . . .  

Socialsekreteraren är rädd för att hon överidentifierar sig med klienten och 
att hon därför gör en felaktig bedömning. Här kan man ana att den ideala 
mallen är 'objektivitet'; personliga och känslomässiga hänsyn bör hållas 
under kontroll. Den personliga relationen är riskfylld, det är budskapet, men 
någon föreställning om att den också kan innebära möjligheter ges inte ut
tryck för i den här sekvensen. 

Arbetsledarens replik är f ö mycket svårtolkad. Vad menar han egentligen? 
Det enda man med säkerhet kan säga är att arbetsledaren snabbt övergår till 
den administrativa sidan av saken, trots att socialsekreteraren uttryckligen 
efterfrågat hans råd när det gäller den personliga involveringen med klienten. 

Det distanserade och instrumentella förhållningssättet till klienterna tar sig 
varierande och ibland mycket subtila uttryck. Låt oss med samma läsart 
närma oss FALL 11. Scenen är följande: En av cheferna (A) har kallat till 
möte med en nyligen bildad "Barn- och ungdomsgrupp" (BU). BU är en s k 
tvärgrupp; den är sammansatt av representanter för vart och ett av de olika 
distrikten. Gruppen har bara träffats ett par gånger tidigare och man arbetar 
utifrån den uttalade målsättningen att formulera ett program för socialbyråns 
fortsatta insatser när det gäller barn och ungdom. 

Diskussionen i gruppen har pågått i närmare en timme när vi stannar upp vid 
följande samtalssekvens: 

A: . . . och sån sak som centrumproblematiken, det är ju typiskt en 
sån där stor grej, det kanske finns fler såna här förutsebara grejor 
som man skulle kunna diskutera, och den andra delen av gruppen 
skulle titta på det här individperspektivet. Hur jobbar vi med de 
här ungdomarna? Vad är det för problem de uppvisar? Vad har vi 
för metoder? 

B: Om man generaliserar så finns det ett problem tydligen och det är 
att vi inte når fram. Jag menar att det är ju en förutsättning för att 
man ska komma nån vart att man får den här ungdomens förtro
ende, att man kan jobba tillsammans. Det känner jag. Men jag 
menar att när man verkligen kanske har kommit, vi träffar ju ung
domar som har drattat dit. .. och hur jobbar vi med dem? 

A: Jag tycker på nåt vis att det måste vara ganska viktigt att den här 
utredningen man ska göra om ungdomar att det blir ganska så be
lyst vad det här egentligen handlar om. Är det det här nyfikenhet
sperspektivet det handlar om och det här är mer eller mindre ung
dom som har dragits dit därför att han var nyfiken och så eller är 
det, ligger det mycket vad ska jag säga . . . problem bakom, trass-
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lig uppväxt och mycket såna problem? Jag föreställer mig att det 
är två olika sätt att handskas med det. 

Det synsätt för socialt arbete bland barn och ungdom som arbetsledaren så 
tydligt ger uttryck för kan beskrivas i förenklad form: Definiera problemet 

y Anvisa metoden för att lösa problemet. 

Men är det inte så man går tillväga. I princip. 

B:s invändning inrymmer ett alternativt synsätt: ". . . det är ju en förutsätt
ning för att man ska komma nån vart att man får den här ungdomens förtro
ende". Inlägget innebär i själva verket ett förslag till radikal omdefiniering 
av hela problematiken. 

A tar inte fasta på essensen i B:s replik utan kopplar på sitt eget tidigare in
lägg; han ger ytterligare uttryck för ett förhållningssätt som innebär att soci-
allt arbete utgår ifrån en orsakverkan-modell. 

Denna kortfattade samtalssekvens (liksom samtalssituationen i sin helhet) in
rymmer uttryck för radikalt olika synsätt och kan betraktas mot bakgrund av 
de föreställningar om villkoren för arbetets genomförande som utgör en vik
tig komponent i vår preliminära teorikonstruktion: 

Problem löses stegvis och mål-medelrationellt utifrån en bestämd 
föreställning om orsak och verkan. Socialarbetaren är en neutral 
förmedlare av "resurser". 

Behovsbedömning och förändringsmöjligheter förutsätter en etablerad 
relation socialarbetare - klient och denna relation utgör ett viktigt 
"förändringsinstrument". 

Vi tittar på samtalssekvensens omedelbara fortsättning: 

B: Och orsakerna kan ju variera men frågan är ju vad vi gör för nå
gonting? Man kan ju förutsätta att de här ungdomarna kommer hit 
ett par stycken, en liten klick av alla de som finns av olika anled
ningar. 

A: Och där känner vi oss, vad då? Vilsna? Hur ska vi halta fram? Vi 
når dem inte riktigt, vi kommer inte åt det där vi såg. 

B för fram sin alternativa syn på nytt, och får nu också respons från A. Man 
kan av samtalet förledas tro att det är en helt ny problematik man står inför 
och att man därför känner sig vilsen och haltande. Den hemska sanningen är 
ju a tt man känner sig just så vilsen och just så haltande inför ett centralt in
slag i arbetet sedan lång tid tillbaka. 

Två olika synsätt alltså - och två olika språk. Språkanvändningen är inte åt
ergivande och passiv, den är skapande och aktiv. De språkliga kategorier 
som man använder för att beskriva sin verklighet innebär att viktiga aspekter 
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av verkligheten osynliggörs och att vissa handlingsmöjligheter framhålls 
medan andra ogiltiggörs. 

Vår teoretiska idé är ju att se det stora i det lilla; vardagspraktiken och språk
användningen som "skapare" av makro-strukturer. Den maximen kan drivas 
till sin spets genom att granska enskilda ord och uttryck. Vi vill visa på en 
intressant dialektik i materialet; de uttryck för olika förhållningssätt i klient
arbetet som vi sett prov på i sammanhängande samtalssekvenser kan också 
avteckna sig i kommunikationens minsta enheter. Enkla och slentrianmässigt 
använda ord som icke desto mindre kan tolkas som uttryck för ett bestämt 
synsätt eller en viss världsbild; vi kallar dem för metafor-ord. 

För en enkel illustration återvänder vi för en stund till den samtalssituation 
som handlade om "datans" användning i det sociala arbetet. Ur denna dis
kussion plockar vi ett litet korn bara - till synes enkelt och trivialt: 

A: Sedan när det gäller åtgärder - vill ni ha (data)listor på det? 

Arbetsledarens fråga framstår som okomplicerad och självklar; det är en 
mycket enkel administrativ manöver att få vidtagna åtgärder införda på den 
databaserade månadsredovisningen. Men i detta lilla korn inryms samtidigt 
en dominerande och genomträngande föreställning om att viktiga insatser i 
det sociala arbetet kan förstås och begripliggöras som åtgärder = beslut. I ar
betsledarens enkla replik förmedlas ett mycket starkt budskap: en bestämd 
(instrumenteil) rationalitet, en bestämd världsbild, ett bestämt synsätt. 

Belysande exempel kan också hämtas ur BU-gruppens diskussion om ut
vecklandet av ett program för insatser bland barn och ungdom: 

B: Jag menar också beroende på vad som ligger bakom det här, jag 
menar resurserna som ska sättas in kommer ju at t se hemskt olika 
ut, och då kanske det finns andra resurser utanför som vi kan an
vända oss av också. 

"Resurser" som ska "sättas in" och dessa ser "olika ut". Här ställs (helt ore
flekterat) en bestämd föreställning om det sociala arbetets genomförande ut 
till beskådande. 

Uttryck som ofta återkommer är "den biten", "den delen" och "jobba på den 
kanten". I BU-gruppens diskussion finns också en intressant passage där 
ungdomsproblematiken diskuteras utifrån en bild på ett blädderblock som A 
ritat upp som en struktur för diskussionen: 

A: . . . Men alltså samtidigt kan vi ju här hela tiden, ja det kan vara 
pilar uppåt också, och då kan man tänka sig nu om man ska jobba 
förebyggande så kan man ju ha det på olika nivåer, man kan ju ha 
en nivå som innebär att man tidigt upptäcker det här. Redan när de 
håller på att droppa ner här så ska man se signalerna och försöka 
få pilen att vända uppåt igen. Och då har det liksom redan hänt 
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problem. Sen kan man ju tänka sig att man jobbar förebyggande i 
det fältet också överhuvudtaget för att försöka att ingen ska ramla 
ner här, med då information, det kan ju vara andra saker, jag vet 
inte riktigt vad det kan vara men . . . och då finns det naturligtvis 
olika orsaker till att ungdomarna faller ner i det här skiktet. 

Senare i samtalet ett inlägg från B: 

B: Men på nåt sätt måste man ändå börja med stora gruppen och på 
nåt sätt sätta stoppunkter i det, hit men inte längre, så här gör vi 
för att det inte ska nå hit. Och har det nått till det här stadiet, då 
har vi resurser så att de inte faller ännu längre ner. Det var ett sånt 
sätt jag ser det här att man hittar nivåer och man vet vad man ska 
göra på vaije nivå. 

Hade man inte vetat bättre kunde man ha trott att samtalet försiggått mellan 
ingenjörer på någon utvecklad tillverkningsindustri. Eller bland "signaler" 
och "pilar" på en rangerbangård. Det är inte svårt att hitta uttryck som leder 
tanken till en mekanistisk världsbild. 

Lite senare i samtalet diskuteras möjligheterna till samarbete med andra av
delningar och myndigheter: 

B: Jag vet inte, jag sitter och funderar på en sak, när ska vi lägga ut 
jobb på skolor och fri t idsgårdar osv. . .  

"Lägga ut jobb" - här är vi kvar i den mekaniska industrin där man lägger ut 
legotillverkning av maskindelar på andra företag för att sedan montera ihop 
dem till en färdig produkt. 

Ytterligare en variation på distanseringstemat finner vi i mötet med "miss
bruksgruppen" (FALL 4). Gruppen har existerat i endast någon månad och 
diskuterar nu det framtida samarbetet med landstingets avgiftningsklinik. Di
skussionen är konfliktfylld och bitvis hetsig. En arbetsledare lägger fram för
slag om vilka tidpunkter som bör gälla för träffarna med avgiftningskliniken 
samt vilka frågor som lämpligen bör avhandlas vid dessa träffar. Han vill 
också ha beslut om saken i sittande grupp. 

Några av socialsekreterarna motsätter sig detta bestämt. De menar att det 
inte är meningsfyllt att sammanträffa med avgiftningsklinikens personal och 
diskutera formerna för samarbete innan den nybildade gruppen fått tillfälle 
att "prata ihop sig" om var man står när det gäller synen på missbruk rent 
allmänt och i förlängningen när det gäller konkreta insatser. 

Motsättningen i korthet: Socialsekreterarna vill sätta igång en process, me
dan arbetsledaren vill komma fram till beslut. 

Vi plockar några korta sekvenser ur flödet: 
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A: I den här gruppen så bör man på något sätt kunna komma fram till 
någonting som går att peka på ... då är det ju frågan hur ni ser på 
var ni ska börja, vad som är viktigast, vad som är rätt ände. 

A: Vilka behov har vi, jag har svårt att tänka mig att om ni inte vet 
det  nu,  när kommer ni  at t  kunna veta det . . .  ? 

Lägg märke till skiftningen i ordvalet från "vi" till "ni". Arbetsledaren är 
medlem i "missbruksgruppen" och han talar hela tiden i vi-termer, men vid 
några tillfällen - när det hettar till kring den anförda motsättningen - övergår 
han plötsligt till att tala i vi-ni-termer. 

Skiftningen i ordval är mycket subtil och ter sig också svårtolkad. Vårt för
slag: Arbetsledaren representerar och förmedlar ett synsätt i arbetet som 
bygger på mål-medelrationalitet och beslutsfattande medan socialsekreter
arna förespråkar ett "processtänkande". Vi-ni-skiftningen i arbetsledarens 
ordval är ett subtilt men dock uttryck för hans önskan att ställa sig utanför 
denna process, att omedvetet avfärda detta synsätt, att göra sig själv icke
delaktig. 

Vi återvänder till mötet med "ungdomsgruppen". 

Gruppens diskussioner karaktäriseras av iver att upptäcka; det gäller att 
upptäcka ungdomsproblem och helst så tidigt som möjligt. Samtidigt är det 
uppenbart att man inte riktigt vet vad man ska göra med allt det som man 
upptäcker. Är upptäckarandan ett sätt att maskera sin egen oförmåga att 
stanna upp och göra något med det man redan har under näsan, ett sätt att 
fly? 

Följande sekvens ger en förtätad bild av situationen: 

B: För det här är väl meningen, det vi nu jobbar med, att det ska 
också leda till var man ska vara observant och var man ska sätta in 
nya åtgärder.  Det är  ju sånt här man ska upptäcka tecken på. . .  

A:.  . .  upptäcka tecken på,  t  ex begynnande missbruk eller  någon an
nan form av ... att de håller på att flippra ut på nåt sätt. 

B: Mmm 
A:.  . .  att  man då vet,  vad gör jag,  så man all t id f inns några som kan

ske man kan säga att, ja, sociala behöver inte gå in i alla lägen 
utan det finns kunskaper på skolan, det finns kunskaper bland för
äldrar, det finns kunskaper bland vårdföreståndare så att de kan gå 
in och snabbt försöka att häva det här på nåt sätt då med samtal, 
med olika former av insatser, hur ska man klara ut det där. 

En illvillig tolkning skulle framhålla en osäkerhet och en tankens oklarhet 
när det gäller möjliga framgångsvägar. En mera välvillig tolkning skulle 
göra troligt att här finns en klar linje när det gäller socialtjänstens insatser. 
Såväl skola, föräldrar som institutionspersonal besitter betydande möjlig
heter, vad det gäller för socialsekreteraren är att på ett effektivt sätt kunna 
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samordna dessa insatser. Men återigen: de avgörande resurserna och möj
ligheterna finns utanför socialtjänsten och socialarbetarna tilldelas rollen 
som neutrala resursförmedlare. 

"Sociala behöver inte gå in i alla lägen", säger arbetsledaren, men vad ska 
sociala göra utifall? Hur förfar man när man upprättar och ansvarar för den 
förtroendefulla och förändrande relation som socialsekreteraren förespråkade 
tidigare i samtalet? Frågan är långt ifrån oviktig men framstår fortfarande 
som obesvarad. 

Lite senare i samtalet: 

B: Nej, nej men vi är tacksamma om vi får tag i dem medan de har 
problem som går att handskas med om jag så säger. Ju längre det 
går, ju svårare är det att nå det. 

"Ju längre det går, ju svårare är det att nå det". Påståendet kan verka själv
klart, men i själva verket (eller verkligheten) kanske det är tvärtom - de rik
tigt svåra problemen är de enda man når (eller rättare: som når fram till soci
altjänsten). Vi har sett hur vissa handlingsmöjligheter legitimeras medan an
dra framgångsvägar förblir osynliga. Denna legitimitetsstruktur tycks stun
dom bakvänd; arbetsuppgifterna prioriterar sig själva och alls inte i den ord
ning som socialarbetaren önskar och föreställer sig. Förhållandet tycks i sig 
vara ogenomskinligt, "förbjudet" eller liggande utanför socialarbetarnas tolk
ningsram. (Socialsekreteraren tar ju sitt påstående i ovanstående utsaga på 
allvar, naturligtvis gör hon det). 

Här finns fler luftbubblor i den till synes förnuftiga ordströmmen. En av so
cialsekreterarna föreslår att man ska vända sig till föräldrar, fritidsgårdar etc 
för att tidigt få reda på ungdomsproblem. Och arbetsledaren svarar: 

A: Det du nämner är ju en typiskt bra struktur, att försöka tänka . . . 
hur . . . vad är det som . . . när dyker de här ungdomarna upp? 
Kanske när det har gått väldigt lång tid, som du säger, att det är 
väldigt långt.. . ungefär som han nämnde U (kollega) här att fyra 
år av tungt missbruk innan han upptäckte den missbrukaren. Då 
har det gått så lång tid, och då kan man fråga sig, kan man korta 
av den tiden genom då, som du säger, olika insatser, föräldrar blir 
medvetna, skolan och allt sånt här. 

Exemplet är ett bland flera i materialet: trivialiteter och (vad som borde vara) 
gamla insikter framstår plötsligt som banbrytande' aha-upplevelser. "Aha" 
kan rent språkligt läsas omvänt, men inom socialtjänsten tycks "aha" även 
kunna upplevas baklänges (socialtjänstens omvända Heureka-fenomen). 

Och i den församlade gruppen framstår uttalandet som fullt trovärdigt! De 
tolkningsmöjligheter som står till buds förblindar och erbjuder inga möjlig
heter att se nya handlingsmöjligheter i en invand verklighet. 
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Det här är upptakten till en annan falldiskussion och mellan andra aktörer (se 
FALL 10). 

B: Ja, det är så här att vi har haft en hel del överläggningar, I (kol
lega) och jag, hon ville få med D (högre chef) i det här för det är 
ganska principiellt så att säga, det som gäller just nu det är ju att 
han . . . tidigare har vi ju sagt att det bistånd som jag vill ge ho
nom det är i form av vård, att han åker iväg någonstans härifrån, 
men det har han ju vägrat. Men nu är det ju så då att nu har han ju, 
sedan två månader tror jag att det är, ätit antabus och i ett sådant 
läge när han gör det då har vi sagt det att då . . . eftersom du ab
solut inte vill ha något bistånd som jag föreslår, då ska vi inte dis
kutera mer om den saken, om någon nykterhetsvård, för jag hade 
också sagt det att.. . innan, när jag sa att jag vill ge dig det här bi
ståndet och det är vad jag vill och då kom det in tal om tvång, och 
då sa jag att vi kan komma till ett sådant läge men det beror ju helt 
på hur situationen är, men det konstaterar man ju, att så länge han 
äter . . . pågående behandling ... så blir det ju inte enkelt att tala 
om någonting sådant heller. De där tvångsdiskussionerna, de kom 
ju ofta upp i samband med att anhöriga . . . och andra folk runt 
omkring ringer hit och kräver saker och ting .. . men det kan man 
ju som sagt i det här läget avförda med att.. . att det pågår en be
handling, så att nykterhetssidan, det lämnar vi åt sidan, det som 
gäller just nu är hans framställningar om pengar, det är ett halvår, 
sex månaders hyror. 

Det handlar om en ogift man som är känd sedan flera år, det handlar om al
koholmissbruk och om obetalda hyror och om mannens vägran (alternativt 
oförmåga) att gå tillbaka till ett arbete som han inte vill ha. Vi lyssnar en 
stund till: 

A: Ja, på X-föreningen så ringde någon E som jag vill att du ringer 
upp. 

B: Mmm, det är han som har hand om han, ja. 
A: Han sa att. . . ligger efter med hyror, det är väl ett halvår . . . 

10.500:-. 
B: Just det, och det där har han kommit in med . . . diskuterat ihop 

med oss och kommit fram till det att för att kunna ... det började 
med att vi skulle betala två hyror om han tog kontakt med L på 
kommunhälsan och kom igång med sitt arbete med hennes hjälp. 
Hon har lovat att introducera honom. Det är så speciellt med det 
där med hans omplacering och så här. 

A: Mmm 
B: Och han har varit i kontakt med henne, och han har fått det beske

det att då kan vi betala in två hyror om han kommer igång i jobb, 
för det är ett krav från oss. Men han vägrar fortfarande ... 

Redan denna korta ingress andas vad som samspelssituationen i sin helhet 
fullständigt skriker ut: socialsekreterarens relation till klienten är formell, 
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distanserad och instrumentell. Det man erbjuder är fullmakt eller förmedling 
när det gäller lön (administrativa instrument), värd = något man ger (oper
sonligt förmedlad) till klienten samt att det innebär att klienten fjärmas (åker 
iväg), indirekt utpressning i form av bidrag med två obetalda hyror om kli
enten börjar arbeta . . .  

Principen är enkel: klienten ska ställa upp och lösa sina problem själv, ann
ars ... Det är inte kravtänkandet i sig som sticker i ögonen utan det sätt som 
det sker på. Det är intressant att notera att denna "krav-utifrån-reg-
ler/principer-linje" är sanktionerad/legitimerad "uppåt". Redan i inledningen: 
"I och jag, hon ville få med D (högre chef) i det här för det är ganska princi
piellt . .." Och något senare: "B: När jag då sist pratade med D, och då sa vi 
det att han får en tid på sig, en vecka vad det är för för att få fram det här in
tyget . . . om han inte kommer igång med jobbet då kommer han att få 
avslag, tycker vi." 

Vi ser alltså ytterligare en aspekt av den legitimerade handlingsmöjlighet 
som bär distansen som signum. 

Vi återvänder till det enkla kravställandets paradoxala maxim: det som är 
problemet för klienten blir lösningen för socialarbetaren. 

Ovanstående exempel med missbrukaren kan sammanfattas på följande sätt. 

Klientens problem: Klarar inte av att gå tillbaka till 
och behålla sitt arbete. 

Socialarb.lösning: Det är ett principiellt krav att 
klienten måste gå tillbaka till sitt 
arbete innan han kan få någon form av 
hjälp. 

Det motsägelsefulla i socialsekreterarens förhållningssätt framstår som myc
ket märkligt, men kanske är det logiska inslag i en "människovårdande" 
verksamhet som stänger ute och väljer sig för sina klienter. 

Vi kommer också ihåg exemplet från FALL 2 där en socialsekreterare be
rättar om en familj som hon arbetar med - en ensamstående mamma med tre 
barn. Det förhållandet kan beskrivas på liknande sätt. 

Klientens problem: Klarar ej att ta ansvar fullt ut för sig 
och sina tre barn.. 

Socialarb.lösning: Eftersom klienten inte tar ansvar för sin 
situation så kan inte socialarbetaren göra 
någonting. 

Familjen lever under mycket trassliga omständigheter och socialsekreteraren 
vet inte vad hon ska ta sig till; mamman tycker inte att hon har några större 
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problem och socialsekreteraren tycker att hon egentligen inte har något yt
terligare att komma med. 

B:. . .  Vi hade ju skrivit  ihop den här arbetsplanen utifrån vad vi  hade 
pratat om vad som var problem, så hade S (en kollega) och jag 
tillsammans formulerat det här, och skrivit bl a att bearbeta rela
tioner till de tre barnen och den f d mannen ... hennes reaktion på 
det var att "ja, vi har inga problem med barnen" ... sedan flyr hon 
ifrån det här . .. hon har varit erbjuden tidigare att komma hit och 
diskutera ekonomin, men P (på ekonomigr) har skrivit att hon 
kommer inte. Till ungarna har hon förklarat att de är så knäppa på 
sociala, jag får ingen hjälp ... hon är superknepig! 

Men vem har sagt att socialarbetet är enkelt. Att klientkontakten - socialar
betets raison d'être - kan vara både motsägelsefull och svårutgrundlig fram
går av följande sekvens (från samma samtalssituation): 

B: Ja, vad det gäller där då är .. . jag känner att jag har ingen planer
ing ihop med dem, det är som om de inte vill ha det. Jag har ett 
förhållningssätt och det är att ansvaret ligger hos K (klienten) till 
100%, hon är kapabel egentligen tror jag att ta det här ansvaret. 

Paradoxen går igen: Socialsekreteraren har ett förhållningssätt som innebär 
avvisande - ändå är hon förvånad över att själv bli avvisad. 

B verkar inte se att det faktum att klienten inte kan se att det finns några re
lationsproblem är en viktig del i själva relationsproblemet. Socialsekretera
rens oförmåga att upprätta en kontakt med klienten omformuleras till att vara 
ett problem enbart hos klienten - Hon är superknepig! 

Kommunikationsflödet i den studerade organisationen skvallrar ständigt om 
detta undertema: den mål-medelrationella modellens möte med en verklighet 
som inte låter sig gripas och förstås med hjälp av dess kategorier (arbets-
planssyndromet och den neutrale och utanförstående resursförmedlaren). 
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KAPITEL 21. 

DET SOM INTE FINNS. 

Vi vill uppehålla oss vid ytterligare 
saknas. 

ett tema i materialet - det tema som 

Det distanserade förhållningssätt och de legitimeringspraktiker som vi disk
uterade i de föregående kapitlen tog sig varierande uttryck. De "avtryck" i 
kommunikationen mellan aktörerna som vi pekade på var ibland mycket 
tydliga, men oftare var dessa uttryck subtila och svårtolkade. Genomgående 
kunde vi ändå visa på ett konkret underlag i texten för våra tolkningar, ett 
massivt underlag för att göra gällande att systemet byggs upp av praktiker 
som begränsar aktörernas handlingsutrymme i förhållande till arbetsuppgif
ten. 

När man talar om en otillfredsställande praktik så underförstår man att det är 
något som saknas. Men hur får man fatt på något som inte finns? Vi angav (i 
kap 6) som en viktig utgångspunkt att livsnerven i ett framgångsrikt soci
alvårdande system måste vara kunskaps- och erfarenhetsöverföring mellan 
arbetsledaren och den oerfarnare socialarbetaren. Det arbetsledande och 
vägledande momentet måste inbegripa ett erbjudande och en förmedling av 
den egna erfarenheten: Så här skulle jag ha gjort i ditt ställe! 

Läsaren har säkert redan uppmärksammat att det är denna aspekt som gen
omgående saknas i de praktiker som vi redogjort för. Det tema som inte 
finns kan benämnas: Den avklippta livsnerven. 

Vi går tillbaka till exemplet med missbrukaren i föregående kapitel. Det var 
ett ovanligt tydligt exempel på ett instrumentent och distanserat förhåll
ningssätt i förhållande till klienten. Vi såg också hur detta förhållningssätt 
var noggrant legitimerat i förhållande till arbetsledningen. Men det finns ett 
tomrum i sammanhanget - klienten erbjuds ingen levande och förändrings-
potentiell relation. 

Förhållandet tycks ogenomskinligt för aktörerna - men inte helt. Arbetsle-
darens förhållningssätt är värt att notera. Hon har svårt att acceptera social
sekreterarens negativa och distanserade förhållningssätt till klienten, hon 
känner att någonting är fel men kan inte formulera alternativet. 

B: Men så länge han inte sätter igång (att arbeta) så är ju positionerna 
låsta helt . . .  

A: Men du, är det rätt kravnivå på K? 
B: Ja, att han ska sätta igång och jobba, det tycker jag ändå man ska 

kräva. 
A: Men du, vad säger han själv, varför vill han inte ta detta då? 
B: Ja, han anser att han är olämplig och att han kan det inte och de . . 

. improvisera . . . men han kan inte och han är olämplig och så är 
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det personliga motsättningar med arbetsledare och sådana där sa
ker. 

A: Men kan man bortse från hans skäl då, jag menar argumentet... ? 
A: Nej, vad jag menar det är det här va, för vad man skulle möjligtvis 

komplettera med när det gäller K så är det ju psyksidan. 

Arbetsledaren är en klok och erfaren socialarbetare som också försöker sätta 
sig in i klientens situation, men i stället för att hänvisa till egna erfarenheter 
av liknande situationer och peka på socialtjänstens och socialarbetarens 
möjligheter att agera på ett annat sätt tillsammans med klienten så blir hen
nes slutsats (och förslag) att det är kontakt med den psykiatriska vården som 
behövs. ("Komplettera med.. . psyksidan" - själva ordvalet kan också tolkas 
som uttryck för ett fjättrande synsätt). 

Trots att arbetsledaren har de bästa avsikter så innebär hennes agerande att 
hon underbygger föreställningen om att de avgörande möjligheterna finns 
utanför socialtjänsten - en underförstådd bekräftelse på socialarbetarens 
hjälplöshet. Budskap med likartad innebörd återkommer i andra samspelssi
tuationer och det är något av en kod som förmedlas: de avgörande möjlig
heterna finns utanför socialtjänsten och utanför socialarbetaren, en aspekt av 
föreställningen om socialarbetaren som neutral resursförmedlare och en as
pekt av den begränsande rationalitet som vi såg så många exempel på i förra 
kapitlet. 

Arbetsledarens egna erfarenheter gör sig påminda, men ges ingen giltighet i 
det arbetsledande momentet. Hon tycks ha goda intentioner med sitt ager
ande, men den verklighet som hon agerar i framstår som ogenomskinlig och 
erbjuder ingen möjlighet att överskrida ett försnävat handlingsutrymme. 

Av vår redovisning och genomgång av samtliga FALL i kapitlen 17 och 18 
framgår att materialet innehåller samtal kring ytterligare minst tre mycket 
svåra klientsituationer där socialsekreteraren efterfrågar råd och vägledning. 
I FALL 2 beskriver socialsekreteraren sina svårigheter att bistå en ensam
stående mamma med tre barn som har svårt att ta ansvar för sin situation. 

B: Så situationen där upplevde jag som att... ja, som hemskt jobbig. 
B: Hon (mamman) är superknepig. 
B: Tungt. 
B: Ja, jag vet inte . . . den där kvinnan, ja som jag sa till dig, jag har 

hemskt svårt att se någonting som jag ser som sympatiskt hos 
henne, det finns ingenting som jag kan hitta. Jag tycker därför att 
det är väldigt svårt att jobba med henne. T (sonen) däremot kan 
jag . . . jag har inga svårigheter att sympatisera med honom, men 
han är en ganska levande kille. 

B: Jag har ingenting att komma med heller. Ingenting. 

Socialsekreteraren säger det själv: hon har ingenting att komma med - rela
tionen till klienten är tom. Och om orsakerna till dessa sakernas tillstånd: 
klienten är osympatisk och knepig. En möjlig mottolkning skulle kunna vara 
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att det egentligen handlar om socialsekreterarens oförmåga att hantera detta 
psykologiska material och att hon indirekt söker vägledning. 

Men socialsekreteraren erbjuds ingen arbetsledning i form av alternativa 
tolkningar av situationen. Hennes känslouttryck inför en svårbemästrad 
klientrelation, på gränsen till uppgivenhet, får nästan ingen respons alls från 
arbetsledarens sida. Råd och stöd (aktörskategori 9) med arbetsledaren som 
initiativtagare förekommer i två episoder i anslutning till den refererade 
situationen. I ena fallet hänvisar han till två kollegor på en annan avdelning 
och i andra fallet ger han socialsekreteraren erkännande för att hon inte "gått 
i fällan" och "böljat ta på sig" klientens ansvar. 

I FALL 10 berättar socialsekreteraren om en missbrukare som hon haft kon
takt med sedan lång tid tillbaka. Klienten bor på kommunens inackorderings
hem och det problem som socialsekreteraren står inför är att klienten med 
jämna mellanrum återfaller i missbruk och ligger efter med betalningen för 
boendet på inackorderingshemmet. Det är uppenbart att klienten befinner sig 
i en mycket svår livssituation. Men vad ska socialsekreteraren ta sig till? 

Arbetsledaren ställer en del kontrollerande frågor för att få inblick i klientens 
situation: 

A: Har han ingen egen bostad överhuvudtaget? 
B: Han har svårt att klara eget boende, men det har ju ändå gått otro

ligt bra under den tid han bott där (på inackorderingshemmet). 
A: Kan man se det som ett framsteg? 
B: Ja, jag vet inte vad det beror på att de (personalen på inackorder

ingshemmet) inte hör av sig så mycket. . .  

Inga nyheter är goda nyheter. Socialsekreterarens språkbruk anger att rela
tionen till klienten är opersonlig och passiv, men i materialet syns ingen re
aktion på det förhållandet från arbetsledarens sida. Socialsekreteraren kom
mer i stället med ett förslag - och arbetsledaren instämmer: 

B: Det var det jag tänkte på . . . fortsatt fullmakt på lönen, eller att 
man ha r ren förmedling .  .  .  det kunde vi  ha en period . . .  då 
kunde man ju faktiskt ta itu med den här hyresskulden han har, jag 
tror säkert att det skulle gå att göra någon överenskommelse med 
kommunen eller med kronofogden ... 

A: Men det är väl bra, kan vi inte driva den linjen. 

Inför en mycket svår livssituation för klientens vidkommande förespråkas en 
administrativ åtgärdslinje och det som saknas är återigen erbjudandet av en 
personlig relation. Arbetsledaren är i det här fallet en mycket erfaren soci
alarbetare men hennes tidigare erfarenheter från liknande situationer kom
mer inte till uttryck. Relationskategorierna 'Tar ansvar' eller 'Råd/Stöd' med 
A som initiativtagare förekommer överhuvudtaget inte i den aktuella sam
spelssituationen. 
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FALL 10 innehåller också en redogörelse för en familj med tre barn där 
mannen har grava alkoholproblem. Familjen har den senaste tiden varit för
emål för ett flertal polisingripanden med anledning av mannens missbruk 
och hustrun överväger nu att lämna mannen. Socialsekreteraren är villrådig. 
Hur ska hon agera? 

B: . . . man kan alltså ringa och prata med honom och kalla hit ho
nom, men han kommer inte att komma. 

Socialsekreterarens dilemma tycks vara att klienten inte vill ha någon kon
takt med henne. Och förklaringen ges i den påföljande episoden: 

A: Har du varit hem till familjen eller.. ? 
B: Nej. . .  

Förklaringen är att det helt enkelt inte finns någon etablerad relation mellan 
socialarbetaren och klienten. I denna mycket allvarliga situation är telefon
kontakt det enda som förekommit. Socialsekreterarens anmärkningsvärda 
svar - avslöjandet av ett tomrum - föranleder dock ingen som helst reaktion 
från arbetsledarens sida. 

Långt senare i samtalet kommer någon slags reaktion (relationskategori 1: 
Styr/Ger direktiv) från arbetsledaren: 

A: Jag menar, det finns ju full anledning för oss att prata med honom. 

När arbetsledaren dessutom ställer frågan "hur når vi honom?" anar man en 
möjlig vändpunkt i samtalet; här måste i alla fall etableras en personlig rela
tion till mannen för att man ska ha en möjlighet att medverka till en positiv 
förändring av familjens situation. 

A: Men hur når vi honom tror du? 
B: Ja, men jag ringer och pratar med henne och hör hur läget är, och 

då kan jag ju prata med honom också. 

Den centrala frågan om hur man etablerar en personlig relation till en männi
ska i en svår livssituation blir på ett halsbrytande sätt trivialiserad: Jag ringer 
honom! 

I de fall där klientsituationer diskuteras är avsaknaden av ett relationsbaserat 
klientarbete och avsaknaden av kunskaps- och erfarenhetsöverföring särskilt 
påtaglig. Men liknande förhållningssätt (eg avsaknad av förhållningssätt) 
kommer också till uttryck i andra typer av samspelssituationer. 

I FALL 9 diskuteras organiseringen av fältpersonalens arbete. Sedan ett 
halvår tillbaka har tillsynsmännen på försök tillhört var sitt distrikt i stället 
för att som tidigare utgöra en egen grupp. Syftet med träffen är att diskutera 
och utvärdera denna nya uppläggning av tillsynsmännens arbete. 
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Fördelningen av episoder på olika innehållskategorier visar att samtalet rör 
administrativa aspekter, men att man samtidigt i hög grad uppehåller sig 
kring en teori- och värdediskussion av egna och andras insatser i arbetet 
(innehållskategorierna 8 och 9). 

Av samtalet framgår att tillsynsmännen å ena sidan och de två cheferna å an
dra sidan har helt olika uppfattning om hur arbetet bör organiseras. Cheferna 
pläderar för att tillsynsmännen ska tillhöra distrikten medan tillsynsmännen 
själva känner starkt för att utgöra en egen och sammanhållen arbetsgrupp. 
Stämningen är känslomässigt laddad och båda parterna ifrågasätter starkt 
varandras ståndpunkter. 

T: Vi har ju diskuterat det här nu mycket och länge och ventilerat 
hela tiden och vi har väl kommit fram till det att. . . det var inget 
bra! Man tappade mycket kännedom på de andra distrikten, så att 
man blir nästan främmande när man träffar S (en klient) som bor 
på X-hem. Om man dyker upp hos T (annan klient) . . . men, det 
är som man har tappat mycket av det här. 

T: Ja, närkontakten var bättre förut, det tycker jag också. 
A: Ja, mmm 
T: Vi pratade mer med varandra då än vad man gör nu i dag. 
A: Är det den där kontakten er emellan eller med missbrukarna .. ? 
T: Ja, både och. 
T: Med missbrukarna också. Så det här med saker som man då löste 

ti l lsammans,  det . . .  
T: Ja, missbrukarna tänker man på i första hand. 
T: Jo, jo visst, men det var mer diskussioner förut om hur vi skulle 

göra, vad vi skulle hitta på för någonting. 

Och strax därefter den enda ifrågasättande episod som klassats med arbetsle-
daren (A) som initiativtagare: 

A: Men du, är det möjligt att ha kännedom om alla, och känna.. . 
T: Stan är inte större. 
A: Ja, men jag menar det är en ganska stor grupp. 
T: I och för sig. 
A: Bara de, när vi inventerade i april så var det 171 (missbrukare) 

som ni hade kontakt med. 
T: Jo, men då har vi de här riktigt tunga som . .. distrikten fått arbeta 

med, det måste man . . . det måste vi ha kännedom om, vet du. Y 
(kollega) kanske har bättre kontakt med vissa och H (kollega) med 
andra, och vise versa . . . kontakter så att man kan snabbt få in 
dem på toxen och sådant, det är ju så olika. Du behöver inte säga 
många ord för att du kan ha stött dig för ett helt år med en kille, då 
är det  aldrig lönt att  gå dit . .  .  

A:. Men det måste kunna hända oavsett om man hör till distrikt eller 
inte. 

T: Jo, det gör det ju. 
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T: Men det är ju som ... det händer ju väldigt mycket på X-distriktet 
så här, så Y är då på ... ja, det har blivit dåligt med ... inte känna 
till det här och helt plötsligt ska man dit, så vet man nästan ingen
ting . . .  

T: Jo, jag känner ju samma sak i deras distrikt givetvis. 
T: Man tappar som någonting ... man tappar någonting ... 

De olika uppfattningarna när det gäller arbetets uppläggning ligger i öppen 
dag, men man anar också en annan olikhet som inte framträder lika tydligt: 
olikheten i argumentationssätt. Arbetsledaren hänvisar till statistik och indi
rekta erfarenheter medan tillsynsmännen hänvisar till egna och direkta erfa
renheter av möten med klienter och de "känner ... man tappar någonting". 

Arbetsledaren fortsätter sin argumentation: 

A:. . .  det är  viktigt  at t  konstatera för det  första för er,  tanken är ju at t  
det skulle bli en förändring, det skulle inte vara som förut. 

Och tillsynsmännen ifrågasätter: 

T: I stort sett var det ju sagt så på papperet, men ... 

Arbetsledaren framhärdar: 

A:. . .  det är  ju så här i  världen att  man får inte bara fördelar utan att  
det får vissa nackdelar, men jag är i alla fall helt klar över att de 
nackdelarna som ni upplever de får vi ta . . . skulle ni känna alla 
171 (missbrukare) eller vad det nu ä r ungefär som förut, då har ni 
inte så vansinnigt mycket tid att göra någonting annat för vi är ju 
bara i början, det kanske slutar med att du på X-distriktet i stället 
har t ex si och så många kontinuerliga kontakter, så har du den här 
typen av verksamhet på två eller tre ställen, där du så att säga ra
tionellt träffar tio stycken på en gång och dessutom ger det effek
ter... principen är helt klar, tycker jag, att ni ska jobba på distrikt 

Och tillsynsmännen ifrågasätter: 

T: Det beror på vilken sida man ska se det här.. ./episod 41. 

Meningsmotsättningen är fortfarande tydlig, men samtidigt kvarstår (och 
förstärks) känslan av att T: s ifrågasättanden har flera bottnar. T: s argument
ation är inte lika tydlig som chefens, men den är väldigt stark. Denna bild 
förstärks av den känslobeskrivande relationsaspekten (aktörskategori 7): 

T: Men vi mådde kanske bättre då, det kanske var roligare att jobba. 
Jag menar att ska du då ta bort det här så blir det ett tråkigt jobb. 

T: För vi känner ju själva att det är inte likadant, det är inte samma 
kontakter mellan oss som vi hade förut, vi har tappat mycket av 
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det där också, och det ser vi som nackdelar, att ha den här infor
mationen hela stan, att veta och känna till de ärenden som man då 
ska dyka in i sedan. Jag menar det är ju tyngre att jobba ute på 
fältet än här på byrån, det ska du ju ha klart för dig /episod 45. 

I episod 41 kan man utläsa en föreställning om två olika läger och i episod 
45 kan man se uttryck för en föreställning om två olika typer av jobb (fältet 
och byrån). Hur ska detta tolkas? 

Den starkt känslomättade stämningen kan ytterligare illustreras: 

T: Men det kommer vi väl i vart fall att försöka göra (att lämna job
bet), vi har väl försökt att få omplaceringar... 

A: Men sedan är det ju utbränningen då ... 
T: Ja, precis, det är ju i den sitsen som jag är nu. 
A: Du behöver nytändning, alltså. 
T: Ja, vem fan ska fylla på grytan här då på lilla psyket.. ? 

En sak är klar: tillsynsmännen är djupt otillfredsställda med sin arbetssitua
tion. Yi har redan sett exempel på arbetsledningens Styrning/direktivgivning 
(aktörskategori 1). Deras beslutsunderlag talar tydligt för att det är 'den nya 
ordningen' som ska tillämpas. Men hur tänker man sig att medverka till en 
förändring av tillsynsmännens uppgivenhet inför arbetet? 

A: Skulle det vara till någon fördel om vi försökte att, jag är ju er, 
formellt  i  al la fall ,  arbetsledare även om det. . .  

T: Är du? 
A: Ja, det är jag . . . jag menar att vi försöker lägga in t ex var fjort

onde dag en liten samling där vi träffades ni tre tillsammans med 
mig och gick igenom lite hur jobbet flyter osv, att vi behåller så 
att säga den här distriktsanknytningen ett tag och ser om inte vi 
kan komma över den här känslan. 

A: Kan vi göra så att vi provar ett tag till, vi jobbar på den här linjen 
ett tag till och att vi träffas var fjortonde dag för att mera känna 
efter vad det är liksom för grejor som känns motigt. Nu är ni i det 
läget att ni... är lite spridda för vinden. 

Dessa episoder (aktörskategori 8: Tar ansvar) anger i ett nötskal arbetsled
ningens inställning och handlingsmöjligheter. Men noga betänkt, kan "en li
ten samling" med en oförstående arbetsledare var fjortonde dag verkligen 
lösa problemet? Den situation som vi pekat på utgör ett flagrant exempel på 
en praktik där arbetsledningens avsaknad av erfarenhetsbaserad kontakt med 
arbetsuppgiften lyser med sin närvaro och där aktörernas handlingsutrymme 
därför är försnävat. 

Men det är egentligen samspelssituationens subtila undertext som vi vill 
framhålla i det här sammanhanget. Lägg märke till T: s snabba inbrytning i 
A:s inlägg: Är du (vår arbetsledare)? Repliken har en skämtsam framtoning, 
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men samtidigt den understuckna och lite tvetydiga udd som vi märkt av i T:s 
tidigare ifrågasättanden. 

Ytligt sett handlar konflikten om olika syn på hur tillsynsmännens arbete ska 
organiseras. Men vi tror att den understuckna och endast antydda kritiken -
den som måste utläsas mellan raderna - är en viktigare aspekt av T:s ifrå
gasättanden. T representerar (utan att veta om det) en klientrelaterad och er-
farenhetsbaserad syn på det sociala arbetet och dess genomförande medan 
arbetsledarna (likaledes utan att veta om det) företräder ett indirekt och mål-
medelrationellt angreppssätt. (Merparten av episoderna har innehållsmässigt 
kodats under kategorierna 8 och 9). 

Vi har velat visa på inslag i samspelet som kunde förväntas, men som inte 
finns. I det här fallet handlar det om inslag i samspelet som inte får finnas. 
Vår tolkning innebär att en diskussion kring det sociala arbetets genomför
ande i dessa termer faller utanför aktörernas tolkningsram; det är en "förbju
den" motsättning och den tar sig därför understuckna och indirekta uttryck. 

Men varför är denna motsättning så understucken, varför tillåts den inte att 
komma upp till ytan? 

I de två föregående kapitlen såg vi exempel på budskap - 'involvera dig inte 
i klientens livssituation' - som kunde tolkas som en påbjuden och legitime
rad möjlighet att förhålla sig på ett visst sätt i klientarbetet. Dessa iakttagel
ser kan nu paras med den påtagliga avsaknaden av legitimerade handlings
möjligheter - en kombination av budskap och icke-budskap. 

Empiriska iakttagelser om socialarbetares undvikande av klientkontakter är 
ju inte ovanliga, men dessa iakttagelser kan tolkas på olika sätt. Den tradi
tionella tolkningen innebär att arbetsuppgiften är så svår och ångestskapande 
att socialarbetaren därför undviker ett relationsbaserat socialt arbete till för
mån för ett instrumenteilt förhållningssätt. De åtgärdsförslag som följer på 
den typen av tolkning innebär som regel krav på ökade resurser/ vidareut
bildning/ handledning/ avlastning. Motsättningen är därmed oskadliggjord -
även om de föreslagna åtgärderna sällan leder till avsedda resultat. 

Vår tolkning innebär att undvikandet av identifikationsbaserade klientkon
takter och avsaknaden av erfarenhetsbaserad arbetsledning ingår som ett 
mycket viktigt led i aktörernas (omedvetna) strävan att värna om en kollek
tiv och mycket komprometterande hemlighet. 

Om förmannen i det arbetsledande momentet skulle säga "när jag var i en li
knande situation så gjorde jag på det här sättet" så skulle strax avslöja sig att 
inte heller arbetsledaren (som socialarbetare) hade en relation och ett för
hållningssätt till klienten som öppnade för möjligheter att medverka till en 
förändring av klientens situation. Den föreslagna tolkningen innebär 
egentligen att organisationen nödgas maskera oförmågan att medverka till 
mänskliga förändringsprocesser. 
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Undvikandet utgör en subtil variant av "kejsarens nya kläder" - systemet 
(läs: aktörerna) riskerar att avslöja sin egen nakenhet och handfallenhet inför 
arbetsuppgiften (eller ännu värre: de riskerar att beslås med sin egen osyn
lighet). 
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KAPITEL 22. 

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER. 

Avhandlingen tar sin utgångspunkt i två viktiga antaganden. För det första: 
organisation och verksamhet kan inte betraktas var för sig. För att förstå och 
beskriva en organisation måste man utgå ifrån en utarbetad och tydliggjord 
uppfattning om arbetsuppgiftens karaktär. För det andra: den centrala asp
ekten av det sociala arbetets genomförande är identifikationen mellan social
arbetare och klient. Socialtjänstens insatser för förfördelade individer och 
grupper i samhället sker på varierande sätt och inom en mängd olika om
råden, men för att kunna medverka till en positiv förändring av mänskliga 
livsvillkor krävs i vissa fall en varaktig, hållfast och förtroendefull relation 
mellan socialarbetaren och klienten. 

Denna karaktäristik av arbetsuppgiften ledde till bestämda krav på arbetets 
organisering. Vi angav att relationen mellan socialarbetaren och dennes 
arbetsledare måste vara strukturerad på ett sådant sätt att de erfarenheter som 
görs i klientarbetet kan tas till vara, dokumenteras och legitimeras och ingå 
som ett nödvändigt led i en kontinuerlig kunskapsutveckling. Vårt 
resonemang utmynnade bl a i normativa antaganden om att arbetsledningen 
måste delta i basarbetet och att befordran inom systemet måste vara 
erfarenhetsbaserad. 

Det teoretiska utvecklingsarbetet har också viktiga meta-teoretiska utgångs
punkter. Det perspektiv som vi förespråkar innebär att organisationen konsti
tueras av kollektiv av handlande individer och att det därför blir en central 
uppgift att tydliggöra och teoretiskt beskriva kopplingen mellan individ och 
socialt system. Våra meta-teoretiska antaganden stipulerar två verklig
hetsnivåer: individnivån och sociala systemnivån. Begreppen hand
lingspotential och handlin gsutrvmme utgör teoretiska länkar mellan dessa 
nivåer. 

Dessa antaganden utgjorde en viktig tolkningsram vid analysen av de 
empiriska iakttagelserna. Men de metateoretiska utgångspunkterna vägledde 
oss också vid sökandet av relevant empiri. Organisationen konstitueras av 
aktörerna och relationen mellan aktörerna upprätthålls i huvudsak genom 
språklig kommunikation. Kommunikationsflödet i signifikanta "punkter" i 
verksamheten antogs innehålla väsentlig information om organisationen. 
Den organisationens framträdelseform som blev intressant för oss var 
organisationen som språkverklighet: Vilken organisation talar språket? 

De empiriska iakttagelserna är överväldigande i mängd och detaljrikedom. 
Redovisningen av materialet innebar i sig en systematisering av 
iakttagelserna och vi antydde också en del slutsatser. Här ska vi fullfölja det 
påböijade resonemanget. 
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Det vi iakttagit är ett stort antal praktiker - språkhandlingar mellan aktörerna 
i det socialvårdande systemet. Dessa praktiker kan tolkas som viktiga as
pekter av verksamhetens organisering. I ljuset av de teoretiska utgångs
punkterna uppmärksammade vi bl a principer för verksamhetens hierarki-
sering och insatsernas legitimering. 

Den iakttagelse som är mest påträngande är emellertid denna: de praktiker 
som konstituerar den studerade organisationen innebär genomgående an
strängningar att fjärma sig ifrån klienterna och att hålla klienterna utanför. 
Vår tolkning innebär också att dessa ansträngningar inte är medvetna utan att 
de är ogenomskinliga för aktörerna. Denna anmärkningsvärda iakttagelse 
kommer att kommenteras vidare i det nedanstående, men först vill vi 
uppmärksamma viktiga delteman i materialet. 

Verksamhet i blindo. 

I intervjuundersökningen såg vi hur en del av de tillfrågade socialarbetarna 
beskrev hur de (utan att veta om det) samtidigt befann sig i flera olika 
verkligheter. Å ena sidan möte med klienter som efterfrågade sociala servi
ceinsatser och där socialarbetarna upplevde sina insatser som förhållandevis 
okomplicerade och att utfallet ofta var positivt. Å andra sidan en omfattande 
och djup mänsklig problematik som krävde en helt annan typ av insatser, 
men som man sällan arbetade med. Socialarbetarna valde att arbeta utifrån 
den förstnämnda "verkligheten" och den djupare mänskliga problematik som 
klienterna inte ville eller förmådde ge uttryck för låg kvar i botten som ett 
dåligt samvete. 

Dessa socialarbetare kan tillskrivas en outtalad undran: ska vi arbeta nära 
eller ska vi arbeta på distans? Men vi såg inget organisatoriskt svar, ingen 
vägledning från arbetsledningen. Det verkade likgiltigt huruvida socialarbet
arna prioriterade den ena eller den andra uppgiften. En av socialarbetarna 
upplevde det till och med så att det för systemet var likgiltigt om han arbet
ade med klienter eller inte; "organisationen" tycktes inte vara närvarande. 

I ett annant avseende däremot var "organisationen" påtagligt närvarande. 
Många av socialarbetarna kände sig kringrända av administrativ styrning och 
desillusionerade av ledningens och politikernas ointresse för deras arbete och 
förslag till förändringar. Men även här fanns en motsägelse inbyggd: man 
kunde samtidigt uppleva sitt arbete som både fritt och utvecklande och ofritt 
och defensivt. 

Organisationen var på samma gång både frånvarande och närvarande. Det är 
vår slutsats att en organisation som inte har någon kontakt med sin egentliga 
verksamhet kommer att innehålla sådana motsägelsefulla inslag. Organisa
tionen är verksam - men dess verksamhet är blind. 
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Anvisad verklighet. 

I kommunikationsstudien fick vi tillfälle att studera de mikro-processer som 
konstituerar en verksamhet. Vi avsåg bl a att finna koder i den kommunika-
tiva djupstrukturen; budskap med inbyggda "anvisningar" om hur omvärlden 
ska uppfattas. Vi har sett följande mera tydliga budskapsstrukturer: 

Gå inte in! Involvera dig inte i klientens livssituation! 

Socialsekreterarna i vårt material gav ofta uttryck för svårigheter att förstå 
sig på klienterna och deras 'beteende'. De svårigheter som de upplevde i re
lationen till klienterna hade de en tendens att ensidigt förlägga hos dessa. 
Socialarbetarna verkade ha svårt att förstå att deras inställning och förhåll
ningssätt till klienten skulle kunna ha avgörande betydelse för klientens för
ändringsmöjligheter. Hur skall man som socialarbetare kunna få kunskap om 
och förståelse för klientens livssituation, om man av sin arbetsledare får 
uppmaningen att undvika att involvera sig i klientens livssituation?! 

Omformulera problemen i administrativa- och åtgärdstermer! 

Detta budskap hänger nära samman med det förra. I vårt material finns ett 
flertal klientärenden med mycket svår problematik i vilka socialarbetarna 
rådfrågar sina arbetsledare. Socialarbetarna gav uttryck för starka känslor 
som visade hur de själva berördes känslomässigt i dessa människors livssi
tuationer. De kände sig osäkra över hur de skulle agera. Svåra känslor som 
ångest omformulerads - ångesten fick inte kallas för ångest! En socialarbet
ares starka känslor av osäkerhet och villrådighet inför hur hon skulle gå vid
are i ett ärende där barnet inte erhöll 'tillräcklig omsorg', bemöttes med ar-
betsledarens uppmaning att omformulera känslorna och ställningstagandena 
till en utredningssituation ("det har ju kommit in en anmälan"). Socialarbet
arna fick inget stöd för att kunna hantera dessa plågsamma känslor, utan de 
omdefinierades till en administrativ fråga. 

Möjligheterna finns utanför socialtjänsten och utanför socialarbetarna! 

Vi såg flera exempel på hur socialarbetarna i vårt material gav uttryck för ett 
instrumenteilt och distanserat förhållningssätt i förhållande till klienterna. Vi 
iakttog t ex i ärendet med missbrukaren som inte ville (kunde) gå tillbaka till 
ett arbete, hur arbetsledaren föreslog en kontakt för klienten med den psy
kiatriska vården. Arbetsledarens agerande innebar att hon gav näring åt en 
föreställning om att de avgörande möjligheterna finns utanför socialtjänsten. 
Budskap med likartad innebörd förekom i andra samspelssituationer. Det 
som förmedlades var att de avgörande möjligheterna finns utanför soci
altjänsten och utanför socialarbetarna - socialarbetarna sågs som neutrala 
resursförmedlare. 
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Vi måste avgränsa oss! 

Detta budskap är en variation på de tre föregående 'imperativen'. Det här 
temat - behovet av avgränsning - förekom på olika håll i materialet, men var 
särskilt tydligt i samband med 'ungdomsgruppens' möte och diskussion om 
utarbetande av ett program för kommunens ungdomsverksamhet. I kapitel 18 
tolkade vi det här resonemanget om avgränsning som ett "rop på hjälp" för 
att få möjligheter att förstå sig på sitt arbete, t ex ungdomarna och deras si
tuation. Vi såg ordet 'avgränsning' synonymt med ordet 'struktur' och beho
vet av att 'få en struktur'. Vad vi såg var att socialarbetarna inte arbetade i en 
relation till dessa ungdomar. En av socialarbetarna försökte vid några 
tillfällen att ta upp denna centrala fråga: "Hur når vi ungdomarna"? Hon togs 
dock inte på allvar utan hennes "relationsspråk" eller värderationella synsätt 
tolkades utifrån en målrationell och administrativ föreställningsvärld där den 
här typen av tolkningar inte fick plats. 

Det administrativa språket är abstrakt, och innebär en distansering i förhåll
ande till det sociala arbetet och de olika dilemman som de olika mötena 
egentligen handlar om. Frågor som har ett värderationellt inslag tillåts inte 
att komma fram p g a att den målrationella synen har en sådan stark ställ
ning. Det administrativa språket skapar förvirring och mystifierar verksam
heten. Här ser inte socialarbetarna vilka möjligheter de har att själva, via en 
personlig relation, medverka till positiva förändringar för klienterna. De har i 
sin rädsla att "ta på sig för mycket", i själva verket avgränsat sig bort från 
relationen till klienten. 

De olika budskapsstrukturer vi sett i materialet visar att relationerna mellan 
socialarbetarna och deras arbetsledare är strukturerade på ett sådant sätt att 
de hindrar och begränsar deras handlingsutrymme. Det här resonemanget gör 
det naturligt att gå över till en diskussion om hur kunskaps- och erfarenhets
överföringen ser ut i det socialvårdande systemet. 

Kunskaps- och erfarenhetsöverföring. 

Med ledning av vad vi sett i materialet kan vi dra följande slutsats: 
arbetsuppgiften är inte förstådd vilket leder till svårigheter för socialarbetare 
och arbetsledare att kunna förstå och hantera de känslor som väcks i sam
band med "behandling". 

Ett genomgående mönster och ett centralt tema var att socialarbetarna gav 
uttryck för starka känslor - ofta negativa - i förhållande till klienten. De 
kände sig osäkra och visste inte hur de skulle ta sig an den svåra problemati
ken. Socialsekreterarna hade svårt att förstå varför klienterna - trots socialse
kreterarnas välvilja att hjälpa - gjorde motstånd och avvisade dem. Detta är 
en stark påfrestning och en återkommande situation i socialt arbete. Den man 
vill nå flyr undan eller motarbetar det socialarbetaren vill uppnå. 
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Vi säg i materialet att socialsekreterarna avskärmade sig från eller många 
gånger inte förmådde tolka de olika känslor som klienterna gav uttryck för. 
Klienternas "beteende" -1 ex motstånd mot att arbeta, fortsatt missbruk, agg
ressivitet och avvisande - väckte starka känslor hos socialsekreterarna. Dessa 
känslor innebar ofta att socialsekreterarna blev negativa gentemot klienterna 
och lade skulden på dessa för den situation som uppstått. Klienten beskrevs 
tex som "osympatisk och knepig". 

Vilken vägledning får då socialsekreterarna av sina arbetsledare? Vår 
iakttagelse var att arbetsledarna i stället för att erbjuda dem möjligheter till 
alternativa tolkningar refuserade deras känslobeskrivningar! Det är vår 
uppfattning att både socialarbetarna och arbetsledarna ofta har svårt att förstå 
de självdestruktiva handlingar som klienterna så ofta uppvisar. Självdest
ruktiviteten kan ses som klientens försvar mot en mycket stark ångest. 
Socialarbetarnas avsikt att "förändra klientens destruktiva handlande" 
innebär därför att han/hon aktualiserar denna ångest. Klienterna reagerar då 
ofta med starka känslor, vanligtvis aggressivitet, mot socialarbetaren som 
upplevs som ett hot (Börjeson, 1977,1984,1987). 

Det är vår uppfattning att de förhållanden vi refererat till ovan, är en central 
och kritisk punkt i behandlingsarbetet. Vårt material visar att både soci
alarbetarna och arbetsledarna "sviker" på denna avgörande punkt. Som vi 
tidigare visat - förnekar de på olika sätt klientens känslor, argumenterar 
emot, och försöker lägga till rätta som om det inte fanns någon grund till 
dessa känslor. Vi har inte kunnat hitta en enda situation i vårt material där 
arbetsledaren hänvisar till egna erfarenheter av liknande situationer och där 
man kunnat visa på socialarbetarnas möjligheter att handla annorlunda i för
hållande till klienten. 

Det är vår utgångspunkt att man som behandlare måste ha ett grundläggande 
förhållningssätt som innebär att man "tar emot". Som behandlare ska man 
inte fly, inte gå till motangrepp, inte prata bort klientens känslor. Man måste 
som behandlare kunna erkänna, ta emot och hantera de känslor som aktua
liseras i relationen till klienten. Det är vår slutsats att man inom socialvården 
inte observerar och utgår från detta grundläggande förhållningssätt. I våra 
teoretiska utgångspunkter hävdade vi att "den centrala aspekten" i arbetet 
måste utgå från relationen mellan socialarbetare och klient, och att denna 
relation i vissa fall - för att skapa möjligheter till förändring - måste ha ett 
sådant djup att en ömsesidig identifikation uppstår mellan parterna. 

Identifikation påstår vi är en följd av det vi argumenterat för ovan, nämligen 
att man som socialarbetare tar emot och accepterar klientens känslor som 
verkliga uttryck för hans/hennes livssituation och livskris. Den genomgång 
och tolkning som vi gjort av vårt material visar på en tydlig avsaknad av 
möjligheter till ett sådant förhållningssätt. Det är vår slutsats att den 
kunskaps- och erfarenhetsöverföring som sker legitimerar ett förhållningssätt 
som innebär att socialarbetarna tillåts att avgränsa sig bort från en personlig 
relation till klienten. Arbetsuppgiftens centrala aspekt - identifikationen med 
en annan människa och vad denna innebär är inte förstådd. Kan man inte ta 
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emot de känslor som aktualiseras i samband med behandlingen, så kan man 
inte heller identifiera sig med en annan människa. Identifikation förutsätter 
"emottagande". 

Detta låter sig lätt sägas eller skrivas, men är i praktiken oerhört känslo
mässigt krävande och svårförutsägbart. Risken att misslyckas är stor - men 
vi måste våga ta den. Vi vill i sammanhanget hänvisa till psykoanalytikern 
Melanie Klein (1946). Hon säger bl a att identifikation är något som inte 
bara aktualiseras i samband med relationen socialsekreterare och klient -
utan identifikation är något som kan uppstå i alla mänskliga situationer bara 
man är beredd att se detta. 

Klein talar om den depressiva positionen. Tillämpat på vårt resonemang om 
socialarbetarna innebär detta helt kort följande. När man inte står ut som so
cialsekreterare och kan ta emot de känslor som väcks i samband med be
handlingen så upplever man klienten som ett förföljande ont (en paranoid 
upplevelse). Arbetsledarens reaktioner på socialarbetarna innebär att denne 
försöker administrera bort deras känslor av otillräcklighet och underlägsen
het. En poäng med Kleins resonemang är att hon menar att det är likartade 
känslor av otillräcklighet och underlägsenhet som klienten för fram i rela
tionen till socialarbetaren. 

Många av socialarbetarnas svårigheter i det dagliga arbetet hänger samman 
med att de inte får en konkret legitimering av de psykosociala arbetsinsats
erna. Legitimering förutsätter att arbetsledningen uppmuntrar och belönar 
det arbete som baseras på identifikation och emottagande. Våra resultat visar 
också att det inte finns någon erfarenhetsförmedling av kunskaper om det 
psykosociala arbetets natur från arbetsledningens sida till socialarbetarna. 

Så länge detta omedvetna förhållande kvarstår så förstår man inte vad som 
händer och det innebär att det sociala arbetet mystifieras. 

Förskansningen. 

Det dominerande inslaget i "organisationsbilden" är ändå ansträngningen att 
förskansa sig mot brukarna/klienterna. Liknande iakttagelser har rapporterats 
från andra forskare (se kap 3), men deras tolkningar bygger i regel på an
tagandet att det är översvämningen av känslomässigt krävande klientkon
takter som får socialarbetarna att väija sig. Det grundantagandet utgör den 
axel som håller hela "utbrändhetsdebatten" igång. 

Våra iakttagelser innebär ju att socialarbetarna knappast konfronteras med 
denna aspekt av arbetsuppgiften. En mängd avvärjande praktiker tillförsäkrar 
en betryggande buffert; socialarbetarna retirerar innan de ens kommit i när
heten av fronten. 
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Men hur kan välutbildade, yrkesstolta och ambitiösa socialarbetare delta i 
detta förnedrande och resultatmagra skenfäkteri? Värt svar: Därför att de inte 
vet vad som äger rum! 

I kapitel 14 berörde vi Ashe's linjeexperiment. En av försökspersonerna 
förmåddes överge en i sammanhanget "normal" och förväntad verklighets
uppfattning; personen ifråga påstod utan att tveka att den kortaste linjen var 
den längsta. Detta märkliga resultat kunde uppnås genom att försöksledaren 
manipulerade och förändrade normsystemet, men det var också en avgör
ande förutsättning att försökspersonen inte var invigd i detta normsystem. 

I de kommunikativa praktiker som vi studerat har vi kunnat avtäcka ett 
norm- och regelsystem som vägleder aktörernas handlande, men som de inte 
känner till. Det öppna och uttalade syftet i det arbetsledande momentet har 
samtidigt sina underströmmar. Öppet: Nu ska vi gripa oss an K: s problem på 
det här viset! Dolt: Nu ska vi se på verkligheten på det här viset! Den dirige
rande funktionen innehåller också inslag av normativ differentiering; anvis
ningar om vilka tolkningar av organisationen som är legitima. Här förmedlas 
och vidmakthålls grundläggande försanthållanden om arbetsuppgiftens natur 
och möjliga framgångsvägar. 

Vår preliminära slutsats - här är vi ju inne på jungfruelig teoretisk mark - är 
att aktörerna i det socialvårdande systemet är "offer" för ett norm- och legi
timeringssystem som de själva skapar, men som de ändå inte känner till. 

Nu kan man ju invända att alla sociala system måste ha sina underströmmar; 
underliggande och "dolda" försanthållanden som vägleder individernas 
handlande. Vårt antagande är emellertid att det sociala arbetets organisa
tioner har gått väldigt långt i det här avseendet, och att det också finns goda 
"skäl" för detta. I en organisation som inte kan legitimera sin verksamhet ge
nom framgångsrika insatser i förhållande till a rbetsuppgiften blir mystifier-
ingen ett överlevnadsvillkor. Denna mystifiering har efterhand blivit till en 
inbyggd förutsättning i verksamheten. Genuina psykosociala insatser och de 
krav som det ställer på verksamhetens strukturering skulle strax avslöja den 
komprometterande hemligheten; cheferna är inte chefer primärt därför att de 
kan jobbet. 

En annan omständighet som naturligtvis spelar in i sammanhanget är sam
hälleliga maktförhållanden. Ett samhälle får de organisationer som det för
tjänar. Det är ingen orimlig tanke att de över- och underordningsförhållanden 
som bygger upp samhället också finns med som ett konstituerande element i 
detta samhälles institutioner. De praktiker som vi studerat och det normsys
tem som vi kunnat blottlägga innebär att klientens underordning befästs 
snarare än förändras (jfr intentionerna i socialtjänstlagens portalparagraf!). 
Vi vill markera vår övertygelse om att samhälleliga maktförhållanden "slår" 
ända in i de mikro-processer som konstituerar dess organisationer, men vår 
forskningsansats ger oss inte möjlighet att närmare utreda hur en sådan 
koppling ser ut. 
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Möjligheter att handla. 

Vi har studerat organisationen i termer av aktörernas handlingsmöjligheter. 
Dessa handlingsmöjligheter är beroende av aktörernas avsikter och omvärld
stolkningar likaväl som de tolkningsmöjligheter och omvärldsuppfattningar 
som byggs upp och vidmakthålls i det kollektiva samhandlande som utgör 
det sociala systemet.Vår slutsats är i det här fallet ganska klar. De underligg
ande grundantaganden om förutsättningarna för arbetets genomförande och 
den åtföljande struktureringen av relationerna mellan aktörerna, är i det stu
derade fallet hindrande och destruktiva, de kommer att notoriskt försnäva 
aktöremas handlingsutrymme. 

Hur kan en sådan praktik förändras? Den framgångsväg som vi pläderat för 
genom hela avhandlingen innebär att ett tydliggörande av arbetsuppgiftens 
karaktär i sin tur leder fram till viktiga principer för hur verksamheten bör 
organiseras. Men vi tänker oss också möjligheten av att teoretiska insikter i 
en verksamhets funktionssätt kan "frigöra" aktörerna och skapa för
ändringsmöjligheter i sig. 

Vi har velat medverka till utvecklandet av sådana teoretiska perspektiv -
men här lämnar vi över till läsaren. Vilka förändringar det kan leda till åter
står att se. Det är aktörerna som handlar, vidmakthåller och förändrar, och 
vid det här laget borde det vara väl bekant; mänskligt handlande är genuint 
oförutsägbart. 
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KAPITEL 23. 

SYMBOLRUMMET. 

Vi har studerat organisationen som relationer, som språkverklighet. I en 
mening är det naturligtvis den välkända socialvårdsbyråkratin som vi 
studerat, men vårt angreppssätt möjliggjorde ett blottläggande av nya 
aspekter av denna sociala företeelse. Det underliggande norm- och legiti
meringssystem som synliggjordes innebar också nya tolkningsmöjligheter. 
Socialvårdsorganisationen framstod för oss i en delvis ny gestalt. 

Vårt resonemang innebar också "alternativa" definitioner av det sociala 
fenomenet organisation. Ungefär så här: Med organisation kan man avse 
samhandlande och intentionella individer utgörande ett socialt system med 
vissa strukturella egenskaper. Eller: Det är det dialektiska förhållandet 
mellan individen och det sociala systemet som definierar den sociala 
företeelsen organisation. Sedan kan man ju naturligtvis - med den oförtrutnes 
rätt att undra - fortfarande fråga sig: Vad menas med en organisation? I det 
här avslutande kapitlet ska vi återvända till den frågan. 

I kapitel 2 skrev vi så här: "Språkhandlingar mellan människor i en 
organisation konstituerar ett symbolrum som samtidigt klargör för alla vilka 
handlingar som är möjliga och önskvärda, förkastliga och förbjudna." Påstå
endet berördes igen i kapitel 8, men det framstår fortfarande som oförklarat. 
Vi tror att den meningen innehåller en intressant föreställningsvärld, som vi 
vill undersöka och göra begriplig. 

Det är en grov missuppfattning om man tror att språkets funktion enbart är 
att berätta och att återge en verklighet. Språkhandlingar kan också vara 
fördöljande; det finns en icke-meddelsamhet inbyggd i språket. Men språket 
har också funktionen av att definiera och skapa en social verklighet; 
språkhandlingar skapar ett symbolrum. Symbolrummet utgör den sociala 
verkligheten som den framträder för aktörerna. Symbolrummet är aktörernas 
totala universum, det innefattar allt vad aktören kan uppfatta och få kunskap 
om. Finns det något bortom detta symbolrum så är det per definition utom 
räckhåll för det mänskliga. 

Språket är inte bara symboler! Hur uppstår dessa symbolrum? I begynnelsen 
olika sociala kontext. - Behovet av att utbilda: skolan. - Behovet av att 
bistå/kontrollera: socialtjänsten. Väsensskilda sociala kontext som utgör 
grogrunden för skilda verksamheter - skilda symbolrum. 

Organiseringen av olika samhälleliga verksamheter är på ytan nästan 
identiska, de explicitgjorda regelsystemen är närmast utbytbara. Men olika 
sociala kontext skapar helt olika symbolrum; organisationen som symbolrum 
uppstår ju för att vara annorlunda än en annan organisation. 
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Vi har kritiserat en viss typ av organisationer, och vi har försökt utveckla 
alternativa principer för uppbyggnaden av dessa organisationer. Men 
diskussionen i det ovanstående antyder en provokation av denna grundtanke: 
en organisation är vad en organisation inte är. Organisationen som 
organisation blir bara en krumelur i sammanhanget. Vi återkommer till detta. 

Först vill vi emellertid närma oss 'symbolrummet' från ett annat håll. Många 
av våra tankegångar återfinns i Knorr-Cetina & Cicourel (ed.): Advances in 
Social Theory and Methodology. Toward an Integration of Micro- and 
Macro-Sociologies (1981). Författarna använder inte begreppet 
'symbolrum', men här berörs principiellt samma teoretiska problematik. 

Mikro-Makro: Metodologisk situationalism. 

I bokens inledande del ger Knorr-Cetina en överblick över de teoretiska och 
metodologiska utgångspunkter som hon anser vägleder huvuddelen av den 
samhällsvetenskapliga forskningen, och hon försöker också skissera 
alternativa synsätt. 

Den samhällsvetenskapliga teori- och metodutvecklingen under de senaste 
tjugo åren har inneburit ett ökat intresse för studiet av sociala mikro
processer; det direkta och personliga samspelet mellan människor i 
situationsbundna och rutinpräglade vardagssituationer har blivit en viktig 
utgångspunkt för studiet av samhälleliga fenomen. Knorr-Cetina nämner 
sådana tanketraditioner som symbolisk interaktionism, kognitiv sociologi, 
etnometodologi, fenomenologi och hon refererar till dessa inbördes 
divergerande teoririktningar som mikro-sociologier. 

Den mikro-sociologiska framstormningen har bl a inneburit ett ifråga
sättande av den traditionella sociologins normativa samhällsuppfattning. 
'Den sociala ordningen' betraktas inte längre som någon slags makro
struktur som håller ihop samhället genom att styra och kontrollera 
människors handlingar, den sociala ordningen är i stället något som skapas 
och upprätthålls i och genom dessa handlingar.Upprätthållandet av den 
sociala ordningen är inte längre en fråga om normativ konsensus (eller 
konflikt) utan har i stället blivit en fråga om kognitiva meningsskapande 
processer. "The problem of social order has not only turned into a problem 
of cognitiv order; it has also turned from a macro-level problem to a micro-
problem of social actions" (a.a. s 7). 

Men den mikro-sociologiska teoritraditionen innebär också ett metodologiskt 
omtänkande. Mikro-sociologin innebär ett förkastande av metodologisk indi
vidualism såväl som metodologisk kollektivism, i stället framhålls 
nödvändigheten av att tillämpa metodologisk situationalism. 

I det ena fallet antas att sociologiska teorier kan - och måste - formuleras i 
individtermer; sociala fenomen ses som resultat av enskilda individers 
attityder, förväntningar, relationer, handlingar och beslut. Postulatet känns 
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igen som Poppers metodologiska individualism. I det andra fallet antar man 
att samhället som helhet är något mer än summan av individerna och att 
sociala fenomen ska beskrivas och förklaras i system-termer. Man använder 
termer som klass, stat, positioner och funktioner och man söker på detta sätt 
belägga överindividuella lagbundenheter i samhället. Vi talar i det här fallet 
om metodologisk kollektivism. 

Denna vedertagna metodologiska dikotomi har naturligtvis sin grund i den 
motsvarande uppdelningen i det psykologiska språket och det sociologiska 
språket. Knorr-Cetina försöker överskrida denna dikotomi genom att istället 
hävda det situationsbundna samhandlandet som den relevanta metodologiska 
enheten. "Micro-sociologies, on the other hand, do not turn to individuals, 
but to interaction in social situations as the relevant methodological 'units'" 
(a.a. s 8). Därmed antyder hon också möjligheten av ett annat teoretiskt 
språk: det interaktionistiska språket. 

Knorr-Cetinas resonemang - hon använder benämningen metodologisk 
situationalism - innebär att den sociala verkligheten inte kan begripliggöras i 
individtermer och inte i systemtermer utan i situationstermer. 'Situationen' 
tillskrivs en egen ontologisk status, situationen är någonting annat, någonting 
mer, än vilken som helst kombination av det individuella och det kollektiva. 
"... most micro-sociological approaches conceive of social situations as a 
reality sui generis which entails a dynamics and organization of its own that 
we cannot predict from knowledge of the attributes of single actors" (a.a. s 
9). 

Knorr-Cetina anför 'intentionalitet' som exempel på ett begrepp som anses 
begreppsliggöra individaspekter, men som i själva verket beskriver 
situationella aspekter. Intentionalitet är alltid riktad mot någon annan och 
kommer oftast till uttryck i personliga och situationsbundna samspel; 
intentionalitet är inte ett individbegrepp utan ett interaktionistiskt begrepp. 
"Thus intentionality, though physically located in individual bodies, in 
principle always takes account of others, and must be construed as an 
interactive rather than an individual concept" (a.a. s 10). 

Det teoretiska omtänkande som Knorr-Cetina gör sig till tolk för har sin 
upprinnelse i det framväxande intresset för språk och kognitiva processer vid 
studiet av samhälleliga fenomen. I de språkliga symbolhandlingarna 
(åter)skapar aktörerna den sociala världen - eller rättare: de skapar 'sin bild' 
av världen. 

Metodologisk situationalism innebär strängt taget att det vi kallar den sociala 
verkligheten - det sociala systemet - inte i någon egentlig mening existerar 
utanför individen. Den sociala verkligheten existerar enbart i form av de 
representationer som aktörerna skapar och upprätthåller i det 
situationsbundna samhandlande som konstituerar det sociala. 
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Makro som representationer. 

Knorr-Cetina benämner sin tankegång 'representations-hypotesen' och 
grundproblematiken är densamma: hur ska vi förstå kopplingen mellan det 
psykologiska och det sociala - mikro och makro. 

Den gängse sociologiska föreställningen innebär att mängden av enskilda 
mikrohändelser tillsammans utgör en egen verklighetsnivå, den makro-
sociologiska nivån. Denna verklighet kan göras gripbar genom att studera 
samband och lagbundenheter utan hänvisning till de enskilda händelserna. 

Den mikro-sociologiska kritiken mot detta synsätt sammanfattar Knorr-
Cetina utifrån två "motantaganden". 1. Den sociala verkligheten består 
ytterst av mikrohändelser som de tar sig uttryck i personliga möten mellan 
handlande individer. Det vi kallar makro är helt enkelt en uppsummering av 
den kunskap som vi kan få genom att studera enskilda mikrohändelser 
(aggregations-hypotesen). 2. Den sociala verkligheten skapas och 
reproduceras av intentionella, medvetna och reflexiva aktörers handlande. 
Även om aktörerna handlar målmedvetet, så kan de inte förutse alla effekter 
av sitt handlande. Den sociala systemnivån - makro - uppstår som icke 
avsedda konsekvenser av detta intentionella handlande (hypotesen om icke 
avsedda konsekvenser). 

Samtliga synsätt innebär att det finns en verklighet utanför och oberoende av 
individen, det man tvistar om är hur denna verklighet konstitueras och hur 
man kan komma i kontakt med den. Representations-hypotesen innebär 
emellertid att det inte är meningsfullt att tala om någon verklighet utanför 
och oberoende av individen, antagandet innebär i stället att individen i varje 
mikro-socialt möte skapar sig och utgår ifrån en bild av verkligheten. 

Mängden av mikro-sociala möten är visserligen kopplade till varandra, men 
inte genom att utgöra någon egen verklighetsnivå, utan genom att aktörerna 
skapar sig en bild, en föreställning, en representation av detta sociala 
sammanhang. Detta ständiga kreerande av den sociala världen tar sig ibland 
mycket konkreta uttryck, t ex protokoll och historieskrivning. Den sociala 
världen i form av representationer utgör inte någon egen makro-nivå, utan 
har sin giltighet enbart som villkorliga representationer för den "verklighet" 
som den antas representera. "Rather, it is seen to reside within these micro-
episodes where it results from the structuring practices of agents" (a.a. s 34). 

Den sociala verkligheten - kopplingen mellan mikro och makro - framstår i 
det här perspektivet som en förhandlingsfråga; vajje mikro-socialt möte 
utgör en kamp om makten och rätten att definiera och legitimera den 
verklighet som ska gälla. "The equivalence between these constructions and 
that which they represent must also be seen as actively negotiated, 
interpreted and constructed" (a.a. s 36). 
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Nog kan man väl säga att de representationer av världen som Knorr-Cetina 
anser att aktörerna skapar har stora likheter med det som vi benämner 
symbolrum. 

Vad menas med en organisation? 

Vi lämnade den inledande diskussionen med ett påstående som innebar att en 
organisation kan ses som ett symbolrum - organisationen som organisation 
blev mindre intressant. Hur ska det förstås? 

Vi utgick ifrån att det i ett samhälle finns skilda sociala kontext som innebär 
anspråk på genomförande av vissa uppgifter. Behovet av att utbilda, 
förmedla kunskap, traditioner och historia utgör exempel på en sådan social 
kontext. Behovet av att bota eller lindra sjukdomar utgör ett annat exempel 
på en sådan kontext. Genomförandet av dessa uppgifter kräver att någon 
form av det vi hittills kallat organisering uppstår och utvecklas. Behovet av 
att utbilda leder till "organisationen skola", behovet av att bota sjukdomar 
leder till "organisationen sjukvård". 

Men här måste vi ta ett steg tillbaka: hur uppstår denna "organisering"? I 
enlighet med vårt tidigare resonemang kan man tänka sig att de aktörer som 
är engagerade i uppgiftens genomförande måste tillskapa och upprätthålla ett 
"socialt rum", en arena, för uppgiftens genomförande. Här uppstår 
symbolrummet - aktörerna tillskapar och definierar den nödvändiga världen. 
Olika sociala kontext innebär väsensskilda anspråk som leder till - bör leda 
till - väsensskilda symbolrum. 'Att utbilda' och 'att förändra en annan 
människas liv' innebär kvalitativt skilda anspråk och bör leda till vitt skilda 
symbolrum. 

Organisationer som symbolrum uppstår för att vara olika. Organisationer 
som organisationer står för generalitet och likformighet. Som sagt: 
"Organisationen" i termer av explicit regelsystem får karaktären av krumelur 
i sammanhanget - denna fenomenets framträdelseform blir mindre viktig. 

Resonemanget kan illustreras med ett näraliggande exempel: socialarbetare 
påläggs mycket stora anspråk - bl a via socialtjänstlagen - och uppgiften 
innebär att man måste tillskapa sina egna sociala och organisatoriska villkor 
för uppgiftens genomförande. Dessa villkor kan beskrivas och förstås som 
organisationstablåer förtydligade med skrivna och oskrivna mål och regler, 
men de kan också betraktas från ett annat håll. 

Det finns ett tomrum, en klyfta, mellan det givna uppdraget och 
möjligheterna att fullfölja detta uppdrag. I detta tomrum skapas 
organisationen, måste organisationen skapas. (Eller ska vi säga att aktörerna 
skapar 'sin bild' av organisationen). Verksamhetens konstituering och 
utförande kräver en mängd handlingar som måste organiseras, godkännas 
och icke godkännas. Här avgörs vilka arbetsuppgifter som man ska arbeta 
med och vilka som man inte ska arbeta med. Här avgörs vilka villkor som 
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ska reglera aktörernas position i systemet och här avgörs hur verksamhetens 
utfall ska beskrivas och värderas. Nyckelordet för den interna organiseringen 
av de nödvändiga handlingarna blir legitimitet. 

Vad har vi nu? En social kontext - samhälleliga anspråk - som innebär 
tillskapandet av ett symbolrum, och detta symbolrum utgör ett forum för 
legitimitetsskapande handlingar. Det är viktigt att påpeka att det inte är 
"krumeluren" organisation som medverkar till denna process, det är denna 
process som är organisationen. 

Kanske kan man se organisationen som legitimitet; organisationen - bilden 
av organisationen - är och (åter) skapas via en nödvändig och notorisk 
legitimitetsprocess. Med organisation menas den interna legitimeringen av 
den externt givna verksamhetsdefinitionen. Begreppet 'organisation' skulle 
kunna ersättas med 'legitimerat handlande'. 

Vad innebär det att närma sig vårt studieobjekt som 'legitimerat handlande'? 
För det första: En verksamhets sociala strukturering framstår som ett 
överlevnads- och självändamål (som måste försvaras). Det legitimerade 
handlandets mikro-processer och reglermekanismer ger hänvisningar mot 
samhälleliga maktförhållanden. I legitimeringsantagandet ligger ju ett dolt 
meta-perspektiv; vilket är legitimeringen av legitimeringen? Vi anar den 
konspiratoriska maktens gäckande ansikte. 

För det andra: De sociala och materiella villkoren för en verksamhets 
genomförande är inte givna och genomskinliga såtillvida att de kan läggas 
upp på det planeringsadministrativa ritbordet för granskning och korrigering. 
Dessa villkor kan i stället göras åtkomliga genom att öppna upp och tyda den 
bild av verksamheten som aktörerna själva förfogar över. Den "organisation" 
som vi så gärna vill förstå och förändra är i högsta grad ett villkorligt 
fenomen; dess framträdelse för aktörerna beror av förhandlingar, maktkamp 
och rätten att definiera den verklighet som ska gälla. 

Vi angav symbolrummet som ett forum för legitimerat handlande. 
Annorlunda uttryckt: den interna legitimeringen är en konstituering av den 
symboliska principen. Språkhandlingar tillskapar den nödvändiga 'sociala 
ordningen'. 

Men legitimitetsskapande handlingar har alltid en bestämd avsikt och 
riktning (vilken verklighetsdefinition ska anses giltig). Vi berörde 
maktaspekten - legitimering innebär att det är någon som har makten och 
rätten att ange riktningen. Resonemanget innebär att en legitimering kan 
komma till stånd endast via någon form av hierarki; legitimering implicerar 
hierarki. I förlängningen skulle legitimering i den meningen alltid innebära 
en ojämlikhet. Den symboliska ojämlikheten - maktaspekten - konstituerar 
en organiseringsprincip. 

Vi talar återigen om hierarkisering och organisering - det strukturtänkande 
som vi försökte avföra från scenen ser ut att göra ny entré. Är det så? 
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Visserligen kan man säga att legitimeringen konstituerar det vi vanligen 
benämner 'organisation', men nog är väl scenografin en annan. Den 'organ
isation' som vanligtvis beskrivs med rutor, matriser, positioner och 
funktioner kan nu förstås som en språklig struktur. 

Språket har blivit struktur, det är sant, men det behöver inte innebära att 
fenomenet 'organisation' har blivit "något annat". Det kan i stället innebära 
att med språket som utsiktspunkt framträder fenomenet för oss på ett 
annorlunda sätt. Nya framträdelseformer kan öppna för nya tolknings
möjligheter och ny förståelse för det sociala fenomenet ifråga. 

Igen: det handlar om aspektseende; ett förtydligat aspektseende. Det tycker 
vi att vi har förstått i den här avhandlingen. 



266 

SUMMARY 

Two dilemmas, one empirical, one theoretical, form the starting-point of our 
present research. The empirical dilemma concerns the way to investigate the 
conditions of social work. The empirical picture is fairly unambiguous, and 
it is in fact this very lack of unambiguity that we consider to be a dilemma. 
By formulating questions in a certain way one risks obtaining the answers 
that are built into a questionnaire (Ask a stupid question...). There is an 
obvious risk of contributin to a reinforcement of prevailing thought stereo
types instead of arriving at interpretations of those pictures of reality that 
challenge and transform. This then is the empirical dilemma. 

There is a comprehensive and established field of theory dealing with this 
type of complex social phenomenon - organization theory. 

Organization research has a long tradition and there is an overwhelming 
amount of it. We should be well-equipped with the knowledge needed to 
understand how our social welfare organizations function. But here we are 
faced with a glaring deficiency: even if the amount of literature on 
organization is in itself overwhelming, relevant literature - to assist 
understanding of how social work organization functions, for instance - is 
almost non-existent. This is the theoretical dilemma. There is a crying need 
for ideas and theoris that will facilitate comprehension of the many 
contradictory observations form the field of social work. It is the aim of this 
thesis to try to remedy this deficiency. 

The thesis is based on two important assumptions. First, that organization 
and activity cannot be regarded as separate entities. In order to understand 
and describe an organization, it is necessary to start from a clear, thorough 
concept of the nature of the working assignment. Second, the central aspect 
of the practice of social work is identification between social worker and 
client. The efforts of the social service on behalf of psycho-socially and 
socio-economically vulnerable groups in society are made in a variety of 
ways within a variety of areas, but a prerequisite for contributing to a 
favourable change in human conditions is a firm, solid, trusting relationship 
between social worker and client. 

This characteristic of the working assignment leads to definite demands on 
the organization of the work. We stated that the relation between the social 
worker and his/her supervisor must be structured so that the experiences 
from client work can be made use of, documented, legitimized and included 
as a necessary link in a contimual development of knowledge. Our argument 
resulted in, among other things, the normative assumptions that supervisors 
should take part in basic social work and that promotion eithin the system 
should be based on experience. 

The theoretical developmental work also has an important meta-theoretical 
basis. The perspective we advocate implies that the organization comprises 
collectives of acting individuals, and a principal task is therefore to clarify 
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and describe theoretically the connection between the individual and the 
social system. Our meta-theoretical assumptions stipulate two levels of 
reality: the individual and the social system levels. 

These assumptions formed an important frame of interpretation in analysing 
the empirical observations. But the meta-theoretical base also showed the 
way in our search for relevant empirical evidence. The organization is 
composed of its actors, and the relation between actors is primarily 
maintained by linguistic communication. The communication flow at 
significant "points" of acitivity was assumed to contain essential information 
about the organization. The visible aspect that became interesting to us was 
the organization as a linguistic reality. 

Instead of basing an attempt to interpret and understand relations within the 
enterprise on assumptions about the organization, we base our interpretation 
of the organization on the relations within it. This generally held statement 
of position from our side can be given much more precise meaning. Our 
starting-point is that relations between the actors constitute the organization. 
These relations - this interaction - are maintained by communication which 
is primarily linguistic. Linguistic acts thus in part constitute the organization, 
and language is therefore one of the organization's visible forms; the 
organization exists in the language, and makes its appearance in important 
respects in the language. 

Our data. 

Our empirical observations are based on three investigations. In the autumn 
of 1982 we made a questionnaire study of all social workers in Västerbotten, 
to test our own experiences concerning social work. An interview study 
carried out in the autumn of 1983 was the next stage. Our third and last 
empirical investigation was made in 1985, when by means of direct 
observation we studied communication between the supervisors and social 
workers of one social welfare agency - the so-called communication study. 
The questionnaire study gave a bleak picture of social work in the county's 
social welfare agencies. In their replies, social workers said that 2/3 of their 
time was spent on administrative work, and only 1/3 on personal contact 
with clients. They also said that they found it difficult to control and plan 
their work: they gave their attention to the pressing assignments of which 
they were acutely aware, while less visible needs, e g preventive measures, 
had to take second place. 

The interview study. 

There was a double aim to the interview study: to test our theoretical 
concepts and give them their first concrete form, and to make a preliminary 
interpretation of our material. Action potential is an individual concept, and 
concerns how the individual experiences and interprets his/her possibility of 
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doing a "good" job. Action scope is a system concept, and concerns which 
possibilities of interpretation the system makes available. To put it another 
way, the concept shows what actual possibilities are offered of doing a 
"good" job. With the help of our concepts, we were able to categorize the 
interviewees' impressions of their action potential into four different typical 
strategies labelled Actors, Frustrated, Guilty, and Helpless. 

We saw how a number of the interviewees described how (without realizing 
it) they were in several different realities simultaneously. On the one hand 
there was contact with clients seeking social service measures, where social 
workers felt that their own efforts were relatively uncomplicated and the 
results often satisfactory; on the other, there were severe and extensive 
human problems requiring a quite different sort of effort, which was seldom 
made. The social workers chose to work within the first "reality", and the 
more severe human problems which the clients were unable or unwilling to 
mention remained underneath like a quilty conscience. 

An unexpressed query may be ascribed to these social workers: should we 
work at close quarters or at a distance? But we saw no organizational 
answer, no guidance from managment. It seemed to be a matter of 
indifferent what priority the social workers gave to their assignments. 

In another respect however the "organization" made its presence strongly 
felt. Many of the social workers felt themselves constricted by administrative 
conrol, and were disillusioned by the lack of interest shown by management 
and politicians in their work and their suggestions for change. But even here 
there was built-in contradiction: the work could be experienced in two ways 
simultaneously - free and developing, restricted and defensive. The 
organization was both absent and present. It is our conclusion that an 
organization which has no contact with its actual activity will contain such 
contradictory elements. 

Communication study. 

The communication study entailed studying communication between 
management and social workers in one of the county's larger municipalities. 
Linguistic communication was "determined" in various episodes on the basis 
of relations between the actors. When the relation aspect changed, a new 
episode was set in motion. Each episode was thus characterized by a 
determined relation between supervisor and social worker. We have 
classified the one with the initiative in the episode as its "owner". 

We discerned in the material a strong element of technical rationality, which 
made it difficult for a value-rational view to find a place. Another obvious 
theme was the low frequency of emotional description, and the denial of 
feelings when they arose. A third theme concerns the lack of descriptions of 
the relation's possibilities. Instead of discussing relations to the clients, there 
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was much talk of various methods of solving the problems. Distancing and 
demarcation form a fourth central theme in the study. 

In the course of the communication study we had an opportunity to study the 
micro-processes that constitute an activity. We intended among other things 
to find "codes" in the communicative deep structure - messages with built-in 
"instructions" on how to apprehend the surrounding world. The following 
message structures were quite clear: 

Keep out! Don't get involved in the client's situation! 
Reformulate the problems in terms of administration and measures! 
There are possibilities beyond the scope of the social service and social 
workers! 
There must be limits to what we do! 

The various message structures we saw in the material show that relations 
between social workers and their supervisors are so structured as to hamper 
and restrict their action scope. 

Transference of knowledge and experience. 

The "instructions" we saw in the material are in fact all variations on the 
same theme: the nature of the work assignment is not understood, which 
leads to difficulties for social workers and supervisors in understanding and 
handling the feelings aroused in connection with "treatment". We saw that 
social welfare officers cut themselves off from, or frequently were unable to 
interpret, the feelings expressed by their clients. As we saw it, the 
supervisors rejected the social workers' emotional descriptions instead of 
offering them alternative interpretations. In our view both social workers and 
supervisors find it difficult to understand the self-destructive acts their 
clients are so often responsible for. Self-destructionveness can be seen as a 
client's defence against extremely severee anxiety. The social worker's aim 
of "changing the client's destructive pattern of action" means threfore that 
s/he brings this anxiety to the fore. The client will often react with strong 
feelings, usually of aggression, towards the social worker, who is seen as a 
threat. 

It is our view that the circumstances we describe above form a central and 
critical point in treatment work. Our material confirms that both social 
worker and supervisor "fail" at this vital point. As we have shown, they deny 
in different ways the feelings of a client, as if there were no justification for 
those feelings. We have not been able to find one situation in our material 
where the supervisor refers to personal experience of similar situations, and 
indicates how the social worker could have acted differently in relation to 
the client. Our fundamental belief is that a provider of "treatment" must be 
able to acknowledge, accept and handle those feelings that come to the fore 
in a relation with a client. Our conclusion is that within the sphere of social 
service, this fundamental view is neither observed nor acted upon. 
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Action possibilities. 

In the communication we have studied, we have been able to dicover that 
actors' behaviour is guided by a norm and rule system which they are 
unaware of. The directive function contains elements of normative 
differentiation - instructions about which interpretations of the organization 
are legitimate. Our preliminary conclusion is that the actors in the social care 
system are "victims" of a system of norms and legitimization; they create it 
themselves, but are unaware of it. 

We have studied the organization in terms of the action potential of the 
actors. This potential depends on the intentions and conceptions of the actors 
just as much as on the interpretative potential and conceptions that are 
constructed and maintained in the collective interaction that forms the social 
system. In this case our conclusion is fairly clear. The underlying 
assumptions about the preconditions for carrying out work, and the 
consequent structuring of relations between the actors, are in the case we 
have studied hampering and destructive; they will lead to a restriction of the 
actor's action potential. 

How can such practice be changed? The way to success that we plead for 
throughout this work involves clarifying the nature of the work assignment, 
and this in its turn will lead to important principles for how the enterprise 
should be organized. But we can also see the possibility that theoretical 
insights into the way an enterprise functions can liberate the actors and in 
itself create possibilités of change. 

The organization as a symbolspace. 

At an early stage in our work we wrote: "Linquistic acts between people in 
an organization constitute a symbolspace which at the same time makes 
clear to everyone which acts are possible and desirable, and which are 
objectionable and forbidden". We considered that this statement contained 
an interesting 'idea of the world', which we wished to study and make more 
intelligible. First we approached the symbolic room from another direction. 
Many of oue lines of thought can be found in Knorr-Centina & Cicourel 
(ed.): ADVANCES IN SOCIAL THEORY AND METHODOLOGY: 
Toward an Integration of Micro- and Macro-Sociologies (1981). The authors 
do not use the term "symbolic space", but deal in principle with the same 
theoretical problems. KnoiT-Cetina's argument - she uses the term 
methodological situationalism - says in brief that social reality cannot be 
made intelligeible in individual terms, nor in system terms, but in situational 
terms. The "situation" is given its own ontological status; the situation is 
something other, something more, than just any combination of the 
individual and the collective. 

The theoretical re-thinking which Knorr-Centina advocates has its origin in 
the developing interest in language and cognitive processes in the study of 
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societal phenomena. In their symbolic acts of language the actors (re-)create 
the social world - or rather, they create their own picture of the world. 
According to methodological situationalism, what we call social reality - the 
social world - does not have any actual existence outside the individual. 
Social reality exists only in the form of those representations which the 
actors create and maintain in the situation-bond interaction which consitutes 
the social aspects of existence. Knorr-Cetina calls this the representation 
hypothesis, according to which it is not meaningful to speak of any reality 
outside and independent of the individual. The assumption instead means 
that the individual in every micro-social meeting creates and builds in 
his/her own picture of reality. 

It is a serious error to believe that the only functions of language are 
narrative and representational. Linguistic acts can also conceal. Language 
also has the function of defining and creating a social reality - linguistic acts 
create a symbol space. This symbol space constitutes social reality as it 
appears to the actors. 

In any society there are different social contexts that involve expectations of 
performance of certain tasks; one such social context is the need to cure or 
alleviate diseases. The performance of these tasks requires that some form of 
what we have hitherto called organization should arise and develop. There is 
a vacuum, a gulf, between the work assigned and the possibilities of 
fullfilling that assignment. In this vacuum is created - must be created - the 
organization. The constitution and performance of the activity require a 
number of acts that must be organized, accepted or rejected. Here it is 
decided which assignments one should or should not work with. Here it is 
decided which conditions should regulate the actors' positions within the 
system, and here it is decided how the results of the activity should be 
described and evaluated. The key-word for the internal organization of the 
necessary acts is legitimacy. 

In our opinion it is perhaps possible to see the organization as legitimacy; the 
organization - the picture of the organization - exists and is recreated by 
means of a necessary and continual process of legitimization. 'Organization' 
means the internal legitimization of the externaliv provided definition of 
reality. The concept 'organization' could be replaced by 'legitimized action'. 
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