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The aim of this study is to examine, with background of the swedish specialized social 

service, how the client is formed in a process by categorizing and sorting in the receiving 

department of the financial support. Which factors professionals are perceived to be 

problematic in the management of cases and the social workers approach to meet the clients 

needs. The study was conducted with one qualitative semi-structured interview with the head 

of the department of financial support, and two focus group interviews with social workers at 

the department of financial support. The theoretical approach is Hasenfeld´s theory about 

human service organizations, Billquist´s theory about the sorting process and Johansson´s 

theory about the client construction process. The empirical results also relate to Johansson´s 

theory about mass handling of clients and Svensson, Johnsson and Laanemets theory about 

the social workers action space. The conclusion of this study is that a specialized social 

service is categorizing and sorting the client through all parts of the process in the receiving 

department of financial support. The result shows that several factors makes it problematic for 

the social workers to respond to the client needs in a specialized social service, causing the 

social workers to use their acion space. 
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Förord 

 
 

Vi vill framförallt rikta ett stort tack till vår handledare, Peter Hultgren, som har väglett oss 

genom hela processens gång. Med stort engagemang och intresse har han stöttat och hjälpt oss 

för att nå slutmålet till en färdig uppsats.  

 

Vi vill även tacka alla respondenter som ställt upp och gjort undersökningen möjlig. Stort tack 

till att ni har tagit er tid till oss och delat med er av era erfarenheter som hjälpt oss i vårt 

kunskapssökande.  

 

Tack en än gång, 

 

Linnea Skärle 

Anna Hentilä 
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1. Inledning  

Studien belyser klientens kontakt med mottagningsenheten mot bakgrund av den 

specialiserade socialtjänsten. Syftet med undersökningen är att få en förståelse för hur 

klienten formas i en process genom kategorisering och sortering, vilka faktorer som 

yrkesverksamma uppfattar blir problematiskt i handläggningen av ärenden samt 

socialsekreterares tillvägagångssätt för att bemöta klientens behov. I följande kapitel 

presenteras problembakgrund, problemformulering, syfte och frågeställningar, avgränsningar 

samt disposition. 

 

1.1 Problembakgrund                                                          

Socialt arbete är en komplex människobehandlande praktik där “rätt” och “fel inte är givet 

eftersom samhället och individernas livssituation är i ständig rörelse (Ponnert & Svensson 

2015, s. 214). Människobehandlande organisationers huvuduppgift är att skydda, bibehålla 

eller förbättra det personliga välbefinnandet bland människor genom att definiera, förändra 

eller bibehålla deras egenskaper (Johansson, Dellgran & Höjer 2015, s. 28). Hasenfeld (2010, 

s. 9-10) menar att en sådan organisation som exempelvis skolor och socialtjänst spelar en 

betydande roll i människors liv. Människor är ständigt beroende av att dessa organisationer 

skyddar deras välbefinnande. Det förväntas att dessa organisationer ska bry sig om individen 

och vara engagerade, samt att det ska gå att lita på organisationen. De människobehandlade 

organisationerna förväntas även vara mottagliga för människors behov, vilket de också oftast 

är. Dessa människobehandlande organisationer ses som en alltför byråkratisk organisation 

som är orörlig, hindrande, oeffektiv och kontrollerande. Organisationerna representerar 

obegripliga regler och förordningar, där tjänsterna är osmidiga och där tjänstemännen kan 

uppfattas som okänsliga. 

  

Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg (IFO) har genomgått en organisationsförändring 

där IFO har gått från ett mer generalistiskt orienterat och integrerat arbetssätt till en 

organisation med en ökad specialisering (Lundgren, Blom, Morén & Perlinski 2009, s.163). 

Ett integrerat arbetssätt menas med att organisationen har ett stort utbud av funktioner och 

arbetsmetoder som vänder sig till många olika målgrupper. Integrering handlar om att ha en 

helhetssyn av klienten där människor är olikartade och att deras behov inte låter sig delas upp 

i några enkla kategorier. Denna syn på sociala problem och socialt arbete var särskilt 
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framträdande i Norden och i större delen av västvärlden under 1960-, 70, och i viss mån 80-

talet, vilket präglade socialtjänstens organisering. Därefter påbörjades utvecklingen mot den 

specialisering som präglar hela välfärdsområdet och IFO idag (Grell, Ahmadi & Blom, 2013 

s. 226, s. 229-230). I slutet av 1980-talet började den integrerade organisationsmodellen att 

utsättas för kritik. Kritiken handlade om att IFO istället kunde organiseras utifrån principen att 

samarbeta med kollegor och insatser med bättre kunskaper. Specialiseringen skulle medföra 

att klienterna får möta socialarbetare med högre kompetens inom sitt arbetsområde (Lundgren 

et al. 2009, s. 163). Bergmark och Lundström (2005, s. 142) menar att den här organiseringen 

tycks vara genomförd i de flesta kommuner idag. 

 

Specialiseringen handlar om varierande grad av arbetsfördelning och fokusering på 

avgränsade arbetsuppgifter. Specialiseringens vanligaste form inom IFO är arbetet med olika 

typer av sociala problem exempelvis ekonomiskt bistånd, barn- och familjefrågor samt 

missbruksfrågor, vilket försiggår i separata enheter (Grell, Ahmadi & Blom, 2013, s. 226). 

 Lundgren et al. (2009, s. 165-166) menar att det arbetssättet kan leda till att socialarbetaren 

distanserar sig från klienten och att organisationen tenderar att ha bristfälliga kunskaper om 

problemens omfattning och karaktär. Specialiseringen kan också leda till intrumentalisering 

av handläggningsarbetet där specialiserade mottagningsenheter leder till ökade svårigheter för 

möjliga klienter att ta sig förbi mottagningsenheten. Detta arbetssätt har i många avseende 

misslyckats med att tillfredsställa klienters behov och önskemål, speciellt då problematiken 

har varit komplex. Blomberg och Dunér (2015, s. 204-205) skriver att människobehandlande 

organisationer inte kan förhålla sig till eller hjälpa en hel människa i hela sin komplexitet och 

oförutsägbarhet. I klientskapandet i en människobehandlande organisation sker det en 

förenkling och standardisering av individen genom att inrikta sig på vissa i förhand bestämda 

aspekter. Inom socialtjänsten är det socialsekreterarna som måste finna passande särdrag hos 

individen så att denne kan “processas” till att bli klient. I denna process anpassas klientens 

behov av hjälp till de insatser som socialtjänsten tillhandahåller. 

 

1.2 Problemformulering 

Järvinen och Mik-Mayer (2003, s. 15-16) beskriver att socialt arbete handlar i hög grad om att 

standardisera mänskliga problem, att förvandla den hjälpsökande klienten till en 

hjälpberättigad klient och vidare till ett “fall” i en välfärdsinstitution. Klienten i socialt arbete 

är inte vilken social konstruktion som helst, då bedömningen av vilka egenskaper som är 

relevanta sker huvudsakligen på byråkratins villkor och inte individens. Organisationens logik 
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förutsätter att klienten anpassas till institutionen. Individens problem ändras därför till ett 

format som passar ihop med institutionens problemkategorier, regler och rutiner. Om det 

lyckas, får individen en problemidentitet som institutionen kan samarbeta med. Hela 

människan är för komplex för välfärdsinstitution ska kunna förhålla sig till den. Institutionen 

behöver förenkla och standardisera människan, för att den ska kunna hjälpa individen. Med 

andra ord: den måste skapa en klient. 

 

Som tidigare beskrivits har det skett en ökad specialisering inom socialtjänsten i Sveriges 

kommuner. Grell, Ahmadi och Blom (2013 s. 223) menar att organisationsdimensionen har en 

stor spännvidd och återfinns bland annat i studier av organisationsförändringar, dock är vissa 

aspekter av det sociala arbetets organisering delvis förbisedda av forskningen. Forskningen 

om organisationsförändringar handlar mest om exempelvis ledarskap, organisationskultur 

samt organisationens betydelse för de anställdas hälsa och välmående. Andra aspekter av det 

sociala arbetets organisering är dock mindre belyst av forskningen. Ett sådant område är 

organisationsstrukturens betydelse för hur socialtjänstens klientarbete tar sig uttryck och vad 

det åstadkommer. Grell, Ahmadi och Blom menar att svensk forskning har uppmärksammat 

en kunskapslucka när det gäller konsekvenser av den utbredda och tilltagande organisatoriska 

specialisering som präglar socialtjänsten. De anser att specialiseringens konsekvenser för 

klienten är dåligt belysta. För att människobehandlande organisationer enligt Billquist (1999, 

s. 105) ska kunna uppfylla sina mål, att ge hjälp stöd och vård, måste den avgöra om 

individen ska ges tillträde till denna och i sådana fall till instanser där klienten “passar in”. 

Inom socialtjänsten innebär detta att en rad sorterande funktioner uppstår i arbetet. Det första 

som ska avgöras är om klienten tillhör organisationens ansvarsområde vilket fastställs i en 

process. Processen kan liknas vid en “grindvakt” som avgör huruvida den blivande klienten 

ska erhålla inträde eller ej.  

 

Vi vill utifrån ovanstående beskrivning undersöka klientens möjligheter att få tillträde till en 

organisation som är specialiserad. Det är av intresse att även undersöka vad organisationens 

snäva ramar får  för konsekvenser för klienten och hur specialiseringen påverkar 

handläggningen av klientens ärende.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur klienten formas i en process genom kategorisering 

och sortering på mottagningsenheten för försörjningsstöd i en specialiserad socialtjänst. Vilka 
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faktorer yrkesverksamma uppfattar blir problematiskt i handläggningen av ärenden samt 

socialsekreterares tillvägagångsätt för att bemöta klientens behov. 

 

1.4 Frågeställningar 

 Hur formas klienten genom mottagningsenhetens metoder och moment? 

 Vilka faktorer i mottagningsenheten och hos klienten kan bli problematiska och 

påverka handläggningen av ärendet? 

 Hur hanterar socialsekreterarna de problem som kan uppstå i handläggningen för att 

bemöta klientens behov inom mottagningsenheten? 

 

1.5 Avgränsning 

Vi har avgränsat studien till att intervjua en enhetschef i en enskild intervju samt tre 

socialsekreterare som har medverkat i en fokusgrupp vid två olika tillfällen. 

Intervjupersonerna är yrkesverksamma inom socialtjänsten i samma kommun. Valet av 

intervjupersoner är baserat på att de arbetar närmast det fenomen vi vill undersöka. Vi har 

avgränsat studien till endast en kommun. Anledningen till avgränsning är att vi inte är 

intresserade av att jämföra olika kommuner utan hur specialiseringen tar sig i uttryck i den 

utvalda kommunen. Beslutet av att endast studera en kommun baseras på att det är svårt att 

finna flera kommuner med exakt samma organisering och arbetssätt. 

 

1.6 Disposition 

Dispositionen för studien är uppdelad i sju kapitel. Det första kapitlet inleds med en 

problembakgrund samt problemformulering. Vidare i kapitlet redogör vi studiens syfte och 

frågeställningar och till sist avslutas kapitlet med avgränsningar och disposition. Kapitel två 

presenterar tidigare forskning som behandlar förväntningarna om det integrerade sociala 

arbetet, förändring och specialisering av socialtjänstorganisationer och den integrerade och 

specialiserade modellens motpoler. I kapitel tre redogör studiens teoretiska ansats. Först ges 

det en beskrivning av teorin om människobehandlande organisationer och en förklaring av 

sorteringsprocessen inom socialtjänsten samt teorin om klientens konstruktionsprocess. Sist 

förklaras teorin om masshantering av klienter inom byråkratiska organisationer samt teorin 

om handlingsutrymme. Kapitel fyra presenterar val av metod, våra metodologiska 

överväganden och arbetsprocessen. I kapitel fem behandlar resultat och analys. Kapitlet består 
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av olika underrubriker som går stegvis från den första kontakten med mottagningsenheten till 

överlämningen till utredningsenheten. Avslutande kapitel, kapitel sex, innehåller avslutande 

diskussion.   

 

2. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning. Avsnittet börjar med en artikel av Åke 

Bergmarks och Tommy Lundström som berättar om de förväntningar som fanns under arbetet 

med den nya Socialtjänstlagen under 1970-talet. Vidare skildras den förändring och 

specialisering av socialtjänstorganisationer. Där beskrivs anledningarna till den förändring 

som ägt rum och att allt fler kommuner tar efter denna trend. Till sist beskrivs för- och 

nackdelar med det specialiserade respektive integrerade arbetssättet, där Grell, Ahmadi och 

Blom i sin artikel ställer dessa organisationsstrukturer mot varandra. Forskningen ger en 

uppfattning om hur socialtjänstens organisation är uppbyggd och tanken bakom både den 

integrerade modellen och den specialiserade modellen. 

 

2.1 Förväntningarna om det integrerade sociala arbetet 

Åke Bergmark och Tommy Lundström skriver i sin artikel “En sak i taget. Om specialisering 

inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg” om kommunernas omorganisering. 

Bergmark och Lundström (2005) skriver att under utformningen av socialtjänstlagen på 1970-

talet framhölls det integrerade sociala arbetet som en ledstjärna. Det innebar att en så kallad 

funktionsuppdelning skulle förekomma i så liten utsträckning som möjligt, helhetssynen 

präglade utformningen av socialtjänstlagen. Helhetssynen ansågs innebära ett 

avståndstagande från symtomtänkande och sträva efter att finna samlade lösningar på den 

enskildes eller gruppens totala sociala problem. Författarna skriver att internationella forskare 

och debattörer avvisade specialiseringen, då de ansåg den som ett ensidigt och perspektivlöst 

sätt att betrakta och ta sig an sociala problem. 

 

Både i Sverige och internationellt sågs generalistkompetens som en nödvändig förutsättning 

och en naturlig konsekvens av en tillämpad helhetssyn. Det praktiska sociala arbetet innebar 

att socialarbetarna skulle tillägna sig ett stort urval av kunskaper och färdigheter och kunna 

hitta lösningar som berörde flera samhälleliga områden. Ett för hårt driven specialisering 

skulle inte överensstämma med detta synsätt. Begreppet helhetssyn hade en stark ställning i 
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både lagstiftning som socialarbetardiskurs för att analysera verkligheten och en princip för 

organisering (Bergmark & Lundström 2005, s.126-127). 

 

Det fanns två grundläggande idéer bakom en organisering byggd på begreppet helhetssyn. 

Utgångspunkten för den första var att se till att den enskilda klienten eller familjens hela 

situation, istället för att dela in klienterna och deras problem i olika kategorier. Det undviker 

en onödig stigmatisering och klienterna skulle inte behöva komma i kontakt med flera olika 

socialarbetare. Den andra utgångspunkten rörde det geografiska området. Socialarbetare 

skulle inte bara känna sina klienter väl utan även bostadsområdet, då arbetet skulle motverka 

problem i närmiljön (Bergmark & Lundström 2005, s. 126-127). 

 

Begrepp som uppsökande och förebyggande blev viktiga och stod för ett sätt att komma det 

sociala arbetet närmare verkligheten. Det sociala arbetet organiserades efter geografiska 

indelningar, socialtjänsten delades upp i distrikt där olika socialkontor ansvarade för ett visst 

geografiskt område. På socialkontoren kunde det förekomma en viss specialisering, men i 

huvudsak skulle alla socialarbetare arbeta med alla typer av klienter och sociala problem 

(Bergmark & Lundström 2005, s. 126-127). 

 

Bergmark och Lundström skriver i artikeln att de förväntningar som väcktes under arbetet 

med Socialtjänstlagen, om ett annorlunda och samhällsförändrande socialt arbete, 

förverkligades dock aldrig. Utvecklingen har gått i helt motsatt riktning än det som 

förväntades, frågor som generalistkompetens och lokal förankring har mer eller mindre 

försvunnit ur debatten. Renodlade generalister har blivit ovanliga i takt med att särskilda 

enheter ersatt tidigare integrerade lösningar (Bergmark & Lundström 2005, s. 126-127). 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att utformningen av Socialtjänstlagen inte har efterföljts 

som planerat. Där intuitionen var att arbeta efter ett integrerat arbetssätt med helhetssyn som 

ledstjärna. Utvecklingen av socialtjänsten har istället gått mot ett specialiserat arbetssätt och 

tvärtemot vad som eftersträvades.  

 

2.2 Förändring och specialisering av socialtjänstorganisationer 

Lundgren, Blom, Morén och Perlinski (2009, s. 176) beskriver att det finns olika skäl till 

förändringen av kommunernas IFO- organisationer. Dock har inte socialtjänstlagen med 
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helhetssynen som mål förändrats nämnvärt, om inte i annat fall med avseende på hur 

socialtjänstens organisation ska utformas. Likt Lundgren et al. menar Bergmark och 

Lundström (2005, s. 142) att helhetssynen fortfarande utgör en bärande princip i 

lagstiftningen. Men eftersom de allra flesta klienter kommer i kontakt med en specialiserad 

socialtjänst och att en övervägande del av socialsekreterare arbetar specialiserat, är 

helhetssynen i praktikern nästan helt avskaffad.  Lundgren et al. (2009, s. 177) menar att den 

ökade graden av specialisering av socialtjänstens IFO bör sättas in i ett sammanhang där 

organisationer successivt förändras som ett svar på behov och förväntningar från samhället. 

För att svara upp mot omgivningens förväntningar menar Bergmark och Lundgren (2005, s. 

143) att specialisering tycks snarast vara en institutionaliserad strategi inom socialvården. Om 

det till exempel krävs ökad kompetens i utredningsarbetet eller satsningar på ungdomsvård är 

det organisatoriska svaret att skapa en ny enhet. Specialisering tycks sällan ifrågasättas utan 

fungerar som en naturlig respons på omgivningens krav på nytänkande. 

 

Lundgren et al. (2009, s. 177-179) menar att den ökade graden av specialisering av 

socialtjänstens IFO beror på att det har skett en politisk förändring och ändringar i 

kommunallagen. Det har bidragit till introduktion till olika modeller för marknadslösningar 

som medfört en funktionsindelning inom IFO. En annan bidragande faktor till 

organisationsförändringen är ändrade ekonomiska förutsättningar. Vid lågkonjunkturer har ett 

ökat behov av effektivisering av socialtjänstens arbete uppmärksammats som bidragit till den 

ökade specialiseringen. Ett exempel är specialiserade mottagningsenheter, där målet är att 

snabbare lotsa den sökande vidare till andra lösningar för att undvika omfattande utredningar i 

onödan. Baines (2004, s.5) skriver i sin artikel “Pro-market, non-market: the dual nature of 

organizational change in social services delivery” att den organisatoriska förändringen har 

skett internationellt i många utvecklande länder sedan mitten av 1980- talet. I linje med 

Lundgren et al. menar Baines att genom den specialiserade organisationen undviks 

dubbelarbete som medför effektiv resursanvändning. Lundgren et al. (2009) skriver att den 

ökade specialiseringen beror också på att det har funnits önskemål om att avgränsa sitt 

arbetsområde och öka sin status i förhållande till andra arbetsgrupper. Syftet med specifika 

enheter inom IFO är att uppnå högre kompetens inom respektive problemområde för att hävda 

professionens makt och status i relation till det omgivande samhället. I takt med en förändrad 

efterfrågan inom vissa målgrupper kan en ökad specialisering leda till en förbättrad kvalité i 

det sociala arbetet som riktas mot den målgruppen. Men även nyuppkomna sociala problem är 

en faktor till att nya enheter uppstår.  
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Att kommunerna har gått mot en ökad specialisering beror också på enligt Lundgren et al. 

(2009, s. 179) att organisationerna väljer att efterlikna varandra och anamma 

institutionaliserade handlingsmönster som även kallas för isomorfism. Genom isomorfism 

försöker organisationerna öka sin legitimitet och effektivitet, särskilt när det saknas 

vetenskapligt belagda framgångsrika modeller. Det leder till att organisationer tenderar att 

imitera andra organisationer inom samma verksamhetsområde.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den ökade specialiseringen av socialtjänsten beror på 

olika faktorer. Det handlar om eftersträvan att förbättra kvalitén i arbetet samt öka 

kompetensen hos socialarbetarna. Men det beror också på ett ökat behov av effektivisering av 

arbetet och att efterlikna andra organisationer.   

 

2.3 Den integrerade och specialiserade modellens motpoler 

I en artikel “Hur inverkar organisationsstrukturen på socialtjänstens klientarbete? – en 

sammanfattning av kunskapsläget” av Grell, Ahmadi och Blom (2013, s. 227-228) ställer 

författarna den specialiserade modellen mot den integrerade modellen. De redogör också för 

deras styrkor och svagheter. Författarna menar att det finns empiriskt stöd för att 

specialisering är att föredra vid välavgränsade sociala problem. En allt för bred och integrerad 

socialtjänst kan inte hantera alla målgruppers specifika särdrag och behov. Argumentationen 

bygger vidare på att vare sig enskilda organisationer, enheter eller socialarbetare inom 

välfärdssektorn kan inte överblicka och hantera det komplexa fält som socialt arbete utgör. 

Sammantaget utmynnar detta i antagandet att viss specialisering är mer eller mindre 

ofrånkomlig. Utredningar av enheter som endast arbetar med ekonomiskt bistånd förmår att 

striktare bygga sina bedömningar på enbart ekonomiska förhållanden, medan integrerade 

organisationer tenderar att väga in även andra bedömningsgrunder. Inom området ekonomiskt 

bistånd har särskilt inrättade mottagningsgrupper visat sig vara bättre på att hjälpa de sökande 

med alternativa lösningar på försörjningsproblem. Det har visat sig att specialiserade 

utredningsenheter inom barnvårdsområdet blir slutförda snabbare, har tydligare 

frågeställningar och är mer lättlästa, jämfört med när utredande och behandlande uppgifter är 

integrerade.  

 

Som tidigare beskrivits ter sig specialiseringen fördelaktigt vid specifika problem hos 

individer eller avgränsade målgrupper. Men en sådan organisationslösning gör det svårare att 
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rikta arbetet mot bredare folklager, som vid samhällsarbete eller socialt arbete på 

landsbygden. Den starkaste kritiken mot specialiseringen är att det leder till en fragmentiserad 

och svåröverblickbar välfärdssektor. När det specifikt talas om socialt arbete kan 

fragmentiseringen göra det svårare att både upptäcka och bistå klienter med komplexa behov. 

Även Baines (2004, s. 12) beskriver att det idag finns luckor i många länders system, där 

klienter med flera sociala problem som inte passar in i organisationen “faller mellan stolarna”. 

Grell, Ahmadi och Blom (2013) menar att specialiserade organisationer eller enheter i en och 

samma organisation kan skilja sig åt när det gäller värderingar, förhållandet till yrkesroll och 

arbetsuppgifter samt synen på klienter. Det har till exempel visat sig att personal som arbetar 

med ekonomiskt bistånd i en specialiserad socialtjänst har en större benägenhet till kontroll av 

klienter och krav på motprestationer för bistånd, jämfört med de som arbetar inom missbruks- 

eller barnavårdsområdet. Det har även visat sig att arbetet i specialiserade organisationer eller 

enheter tenderar att få ett instrumentaliserande drag, samt att dess personal distanserar sig från 

klienter i högre utsträckning. En höggradigt specialiserad organisation innebär fler 

administrativa barriärer som klienter måste passera för att få tillgång till stöd och hjälp. Inom 

till exempel specialiserat barnvårdsfält behöver professionella ägna allt mer tid åt att 

administrera och realisera samverkan med andra aktörer inom området, på bekostnad av 

direktkontakten med klienterna. Bärkraftiga relationer mellan socialarbetare och klient är 

viktig för framgångsrika stöd- och behandlingsinsatser. De ovannämnda avigsidorna med 

organisatorisk specialisering och det faktum att den ofta medför att fler professionella 

involveras i ett och samma ärende, har visat sig utgöra hinder för utvecklingen av sådana 

relationer (Grell, Ahmadi & Blom 2013, s. 229).  

 

Till skillnad från en specialiserad organisation har det visat sig fördelaktigt med en integrerad 

organisation. Den integrerade organisationen har kompetens och mandat att uppmärksamma 

klienters hela livssituation vid förändringsarbete, trots snävare problemområden som 

exempelvis försörjningsproblem eller ungdomskriminalitet. Organisationen har också visat 

sig fördelaktig när det gäller att utveckla bärande relationer mellan socialarbetare och klient. 

Utvecklingen av specialiseringen inom välfärdssektorn kan rent allmänt tolkas som en 

reaktion mot eventuella nackdelar med integrering. Empiriskt har sådana avigsidor bland 

annat visat sig när det gäller barnavårdsutredningar. I ett integrerat organisationssammanhang 

tenderar utredningar att ta längre tid och vara vagare till sin karaktär jämfört med de som 

utförs av specialiserade barnavårdsenheter. I integrerade organisationer riskerar även 

barnperspektivet att trängas undan av ett mer generellt vuxen- eller familjeperspektiv. 
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Organiseringen riskerar också att dölja den makt som finns inbäddad i myndighetsutövning 

(Grell, Ahmadi & Blom 2013, s. 230-231).   

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns både för-och nackdelar med de båda 

organisationstyperna. Den integrerade organisationen uppmärksammar hela klientens 

livssituation, men medför oftast att utredningarna tar längre tid och socialsekreterarna har  

svårt att överblicka och hantera det komplexa fält som socialt arbete utgör. Medan den 

specialiserade organisationen har svårt att upptäcka och bistå klienter med komplexa behov 

samtidigt som den specialiserade organisationen anses fördelaktig vid specifika problem hos 

individer eller avgränsade målgrupper.  

 

3. Teoretisk ansats 

För att analysera vårt resultat utgår vi från fyra teoretiska utgångspunkter. Varje teori har 

begrepp och resonemang som sedan ska förklara vårt empiriska insamlade material. Först ges 

en beskrivning av Hasenfelds (1983, 2000) teori om männsikobehandlande organisationer. 

Vidare redogörs Billquist (1999) förklaring om sorteringsprocessen inom socialtjänsten och 

Johansson (2007) sin teori om klientens konstruktionsprocess. Sist redogörs Johanssons 

(2007) teori om massahantering av klienter inom byråkratiska organisationer och Svenssons, 

Johanssons och Laanemets (2008) förklaring om handlingsutrymme.  

 

3.1 Människobehandlande organisationer 

Människobehandlande organisationer är enligt Hasenfeld (1983) är uppdelat i två delar, det 

första är att organisationen arbetar för att forma människor. Det förklaras som att 

människorna är organisationens “rå material”. Den andra delen handlar om att 

människobehandlande organisationer har i uppgift att skydda och främja människor samt 

deras rättigheter i samhället. Dessa organisationer tar ansvar för att socialisera individer och 

identifiera individer som hamnat utanför samhället. Organisationens uppgift blir därför att 

lägga resurser på dessa individer så de blir socialt integrerade i samhället. Resurserna måste 

stämma överens med de behov som finns i samhället. Alla organisationer och även 

människobehandlande organisationer utvecklar en byråkratisk struktur och ansvaret är 

uppdelat mellan olika enheter, där de olika positionerna är specialiserade. Utförandet av 

arbetet har oftast en bestämd och standardiserad form (Hasenfeld 1983, s. 1-8).   
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Hasenfeld (2000) beskriver att människobehandlande organisationer, särskilt de som syftar till 

att förändra människors beteende är ett moraliskt arbete. Det innebär att varje åtgärd som 

vidtas för en klients räkning handlar inte bara om konkreta tjänster, så som rådgivning eller i 

bestämmandet av rätten till välfärd. Utan det ges ett moraliskt omdöme om klienternas sociala 

värde, orsaken till deras situation och önskat resultat. Det beror på att arbetet med människor 

är i sig genomsyrat av värden och kan därför inte bli värdeneutralt. Typifieringen av 

klienterna så som diagnos och behandling är socialt konstruerade kategorier inom 

organisationen. Typifieringen representerar moraliska föreställningar präglat av staten, 

professionen och andra myndighetsorgan vilket stärker organisationen och legitimerar dess 

metoder (Hasenfeld 2000, s. 329-330).  

 

3.2 Sorteringsprocessen och klientens konstruktionsprocess 

Sorteringsprocessen förklaras av Billquist (1999) att klientarbetet inom socialtjänsten 

handläggs i olika faser: mottagning, utredning, åtgärd/behandling och avslutning. Det finns en 

rad olika sorterande funktioner som avgör om individen får tillträde till organisationen och till 

vilka insatser inom organisationen klienten passar in i. Sorteringsprocessen styrs i första hand 

av lagar och regler, men också av personliga preferenser samt handläggarens vana med viss 

typ av ärende. Redan vid klientens första kontakt med organisationen sker en första 

etikettering och kategorisering, där klienten tilldelas en viss kategori eller en viss typ. 

Socialsekreterare talar om klienterna som ”typer” av ärenden, så som tunga och komplicerade 

eller som lätta och enkla ärenden. En ”komplex” klient behöver speciella insatser för att en 

förändring ska ske, medan en ”enkel” klient passar in i systemet och får lättare stöd och hjälp 

(Billquist 1999, s. 266, 272-274).   

 

Organisationens första uppgift är att göra den blivande klienten till just en klient. Johansson 

(2007) beskriver att klienten är en organisatorisk konstruktion. Konstruktionsprocessen av 

klienten består av två delar: först måste individen standardiseras och reduceras ner till det som 

faller inom organisationens specialiseringsområde. Om man har en klar föreställning om hur 

man bör ta sig an klienten för på ett så okomplicerat sätt som möjligt nå målet, så är en 

standardisering av handläggningen möjlig. Standardisering innebär ett systematiskt 

bortseende från irrelevanta faktorer, där man håller sig till saken och den sak man håller sig 

till görs så okomplicerad som möjligt. Ju snävare specialiseringen är, alltså ju färre variabler 

som betraktas som relevanta, desto mindre utrymme får klienten för att göra sin individualitet 

gällande. Det förutsätter att klitentelet är någorlunda homogent, med få fall som avviker från 
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det normala. Sedan måste individen också kategoriseras. Det innebär att individens 

standardiserade egenskaper matchas med organisationens uppdragna gränser för att hitta en 

passande administrativ kategori att placera individen i. Specialiseringen förutsätter att 

organisationen har tillgång till någon form av i förväg konstruerade uppdelningsprinciper för 

möjligheten att sortera bland klienterna, där klienten placeras in i rätt administrativ kategori. 

När detta har skett och individen har fått en byråkratisk identitet, är det möjligt för 

organisationen att ta sig an klientens ärende (Johansson 2007, s. 50, 56, 68, 70).    

 

3.3 Masshantering av klienter 

Johansson (2007) förklarar hur byråkratiska organisationer bygger sin verksamhet på 

masshantering. I och med massahanteringen måste klienterna förenklas för att effektivt  

hanteras och kontrolleras för att ett visst antal ärenden ska kunna handläggas på en viss tid. 

Förenklingen av individen innebär att organisationen fäster avseende vid vissa av klientens 

egenskaper. Bedömningen av vilka egenskaper som är relevanta sker oftast på organisationens 

och inte individens villkor. Johansson menar att det beror på att de byråkratiska 

organisationerna begränsar sin verksamhet till ett speciellt område, det vill säga att 

organisationen är specialiserad. Ju snävare specialiseringen är desto mindre blir behovet av 

information, desto enklare, mer rutinbetonad och därmed snabbare blir handläggningen 

(Johansson 2007, s. 55, 57, 72) 

 

3.4 Handlingsutrymme 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) beskriver att socialarbetaren arbetar med klienter 

på uppdrag från organisationen. Socialarbetaren har stor frihet i sitt arbete men är samtidigt 

styrd av organisationens lagar, regler, rutiner och traditioner. Handlingsutrymme är det 

utrymme som uppstår mellan socialarbetarens stora frihet och organisationens ansvar. 

Utrymmet påverkas av socialarbetarens professionella tolkningar och erfarenheter, men också 

individuella faktorer hos socialarbetaren och klienten samt interaktionen dem emellan har 

betydelse. Socialarbetaren förfogar oftast över någon form av resurs som klienten är i behov 

av och måste därför förstå organisationen och vilka resurser organisationen har till 

förfogande. Socialarbetaren förfogar inte bara över fördelningen av materiella resurser utan 

också över tid, kunskap och befogenheter. Handlingsutrymme handlar om att ha tid för 

samtal, specialkunskaper, förmedling av kontakter, kunskap och förmåga att göra rätt 

bedömningar samt kunna agera på andra sätt. Handlingsutrymme innebär en möjlighet att 

välja hur den professionella ska agera utifrån det utrymme organisationens uppdrag sätter. Det 
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innebär också att ha kunskap om och en professionell hållning till vilka handlingar som är 

rimliga och meningsfulla. Handlingsutrymme innebär inte bara möjligheten att välja, utan 

också kompetensen att bedöma det rimliga i valen. Med den kompetensen har socialarbetaren 

möjligheten till att påverka organisationens givna utrymme (Svensson, Johansson & 

Laanemets 2008, s. 16-18, 24).  

 

3.5 Teoretisk tillämpning  

Teorierna kan tillsammans utgöra en förklaringsmodell för hur klienten formas i en process 

genom kategorisering och sortering på mottagningsenheten för försörjningsstöd. Eftersom 

organisationen arbetar för att forma människor och bygger sin verksamhet på masshantering 

behöver klienten kategoriseras och sorteras för att passa in på mottagningsenheten. På grund 

av socialtjänstens uppdragna gränser kan socialsekreteraren behöva använda sitt 

handlingsutrymme för att påverka organisationens givna utrymme och hitta ett sätt för att 

tillfredsställa klientens behov. De valda teorierna gör det möjligt att i analysen av det 

insamlade materialet synliggöra organisationsstrukturens påverkan på klientarbetet och 

socialsekreterarnas möjligheter att påverka sitt handlingsutrymme. Genom att använda och 

integrera teorierna som beskrivits ovan, synliggörs perspektiv som blir användbara i analysen 

av vårt empiriska material.   

 

4. Metod och metodologiska övervägande 

I följande avsnitt presenteras val av forskningsmetod och datainsamlingsmetod. Därefter 

redogörs urval och urvalsprocessen följt av en presentation av genomförande av intervju. Till 

sist presenteras bearbetning av den data som samlats in, validitet och reliabilitet samt 

forskningsetiska överväganden. 

 

4.1 Val av forsknings- och datainsamlingsmetod 

Olsson och Sörensen (2011, s. 100, 106) menar att en kvalitativ forskningsansats innebär att 

forskarens förhållningssätt är förutsättningslöst, där forskaren strävar efter en 

helhetsförståelse av speciella förhållanden. Forskaren försöker möta situationen som den vore 

ny för att kunna få en så fullständig bild som möjligt. Kvalitativa metoder syftar till att ge 

beskrivande data, det vill säga människans egna upplevelser och beteenden. Syftet med ett 

kvalitativt arbetssätt är att undersöka hur ett fenomen är beskaffat. Det handlar om att 

beskriva en karaktär eller egenskap hos någonting, medan en kvantitativ metod beskriver 
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mängden av denna karaktär eller egenskap. En kvalitativ datainsamlingsmetod ger ett 

datadjup som medför en förståelse för fenomenet. Vi har valt en kvalitativ forskningsmetod 

för att undersökningen beskriver, mot bakgrund av specialiseringen av socialtjänsten, hur 

klienten formas i en process genom kategorisering och sortering i mottagningsenheten, vilka 

faktorer som gör handläggningen problematisk samt hur socialsekreterare går tillväga för att 

bemöta klientens behov. En kvalitativ metod gav oss möjligheten att undersöka hur 

fenomenet uppstår och hur det kan lösas. Medan en kvantitativ undersökning hade medfört att 

vi endast kunnat fastställa att fenomenet sker och i vilken grad.   

Utifrån en kvalitativ forskningsmetod har vi samlat in data genom en semi-strukturerad 

intervju och två fokusgruppsintervjuer. Olsson och Sörensen (2011, s. 132) skriver att 

intervjuer kan bestå av olika struktureringsgrader, antingen hög grad av strukturering som 

innebär bland annat en standardiserad intervju där intervjuaren inte har möjlighet att variera 

situationen och frågorna ställs i exakt samma ordning. Medan en låg grad av standardiserad 

och strukturerad intervju handlar om att den intervjuade kan tolka frågorna fritt och öka 

intervjupersonens inflytande på intervjun och samarbetsvilja. Vi har valt att kombinera dessa 

två grader av strukturering i en enskild intervju och i en fokusgrupp och utgått från frågor 

men med möjlighet att anpassa frågor och följdfrågor utifrån samtalets gång. Vi har ställt 

öppna frågor där intervjupersonerna fått möjligheten att fritt utveckla sina svar.  

 

Fokusgrupper består av individer som har någon gemensam erfarenhet eller antas ha några 

gemensamma åsikter (Yin 2013, s. 144). Att intervjua en fokusgrupp skapade möjligheten till 

ett diskussionsforum. Frågeställningarna är utformade på så sätt att det inte finns ett rätt svar, 

utan är baserade på olika problem som kan uppstå i handläggningen och hur socialsekreterare 

löser dessa problem. Genom fokusgrupper gav det möjligheten att få ett datadjup data för att 

kunna besvara syfte och frågeställningar. Intervjupersonerna fick möjlighet att diskutera med 

andra yrkesverksamma som besitter relevant kunskap och har liknade erfarenheter. Olsson 

och Sörensen (2011, s. 136) skriver att fokusgrupper består av människor som är involverade i 

samma situation. Denna slags intervjumetod används framförallt för att samla in information 

relaterat till känslor, reaktioner, åsikter samt tidigare erfarenheter av olika situationer. 

Metodens största fördel är att få fram mycket information på kort tid, där deltagarna ger 

varandra stöd och inspiration.  

 

Att kombinera två olika intervjumetoder gjordes efter ett metodologiskt övervägande. Vår 

första tanke var att endast samla in data genom enskilda semi-strukturerade intervjuer, men 
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för att besvara våra frågeställningar som är fokuserade på vilka problem som kan uppstå i 

handläggningen av ärenden och hur socialsekreterare bemöter klienters behov, kom vi fram 

till att fokusgruppsintervjuer skulle ge oss mer användbar och fyllig data. Resonemanget 

grundar sig i ovanstående beskrivning om fokusgrupp som intervjumetod, samt Olssons och 

Sörensens (2011, s.136) argument om att fokusgrupper tillför variationer i gruppdiskussionen 

som vi anser kan vara av intresse. Den enskilda semi-strukturerade intervjun gjordes för att få 

ut data om mottagningsenhetens konkreta arbetssätt och metoder utifrån lagar, regler och 

riktlinjer.  

 

4.2 Urval och urvalsprocess 

Svensson och Ahrne (2015, s. 22) menar att det man är intresserad av att studera kan tänkas 

förekomma i olika sociala miljöer. Sådana miljöer kan bland annat vara organisationer eller 

myndigheter. Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015, s. 39-40) beskriver att det även krävs ett 

urval av intervjusubjektet. Forskningsfrågorna är helt avgörande för vilken grupp eller vilka 

grupper av människor som är intressanta att intervjua. Nästa fråga blir att bestämma sig exakt 

för vilka människor inom gruppen som forskaren ska välja ut. Det är viktigt att tänka över hur 

intervjupersonerna väljs ut. Vid rapporteringen av studiens resultat måste vi, för att få en 

trovärdighet, kunna redogöra för hur man fått tag i de intervjuade. Det för att visa att 

intervjupersonerna har relevans för det valda forskningsområdet. 

 

I kvalitativ forskning är det vanligast att urvalet görs medvetet och kallas för avsiktligt urval. 

Syftet med ett avsiktligt urval är att intervjua personer som ger mest relevant data för studiens 

ämne (Yin 2011, s. 93). Likt Yins resonemang har vi därför gjort ett medvetet val när det 

gäller urvalet i studien. För att besvara syfte och frågeställningar valde vi att intervjua tre 

socialsekreterare och en enhetschef på mottagningsenheten, då de besitter relevant kunskap 

och erfarenhet för studien. Valet av intervjupersoner är baserat på att socialsekreterare och 

enhetschefen är de som är dem närmaste fenomenet i förhållande till våra frågeställningar. För 

att förstå hur kategoriseringen och sorteringen av klienten går till i mottagningsenheten på 

socialtjänsten var det av vikt att få reda på hur arbetet går till inom enheten. Vi beslutade 

därför att intervjua enhetschefen som har ett mer övergripande perspektiv av hur arbetet går 

till i sin helhet på mottagningen. Valet att intervjua socialsekreterare i fokusgrupper 

grundades på att få en önskad bredd i svaren, där de fick möjlighet att diskutera erfarenheter 

med varandra om vad som anses problematiskt samt hur var och en går till väga i bemötandet 

av klientens behov. Att kombinera dessa intervjuer är av intresse för att belysa den process 
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klienten går genom i det konkreta arbetet i mottagningsenheten. Men också den komplexitet 

som råder i en specialiserad mottagningsenhet, där rutiner, regler och riktlinjer ska efterföljas 

samtidigt som klientens behov ska bemötas.  

 

Vi beslutade att intervjua en enhetschef samt tre socialsekreterare på mottagningsenheten 

inom försörjningsstöd. Verksamheten har själva utsett respondenter vilket har gjort att vi inte 

haft möjlighet att påverka faktorer hos respondenterna så som ålder, kön, etnicitet etc.Vi vet 

att dessa faktorer påverkar intervjupersonernas svar, men dessa faktorer hos den enskilda 

socialsekreteraren anser inte vi relevant för undersökning. Då studien fokuserar på hur 

organisationsstrukturen påverkar arbetet med klienten. Faktorer som ålder, kön och etnicitet 

är därför inte av intresse för studien. För att lättare få en diskussion under 

fokusgruppsintervjuerna intervjuades tre socialsekreterare. Socialsekreterarna intervjuades vid 

två olika tillfällen med två olika fokusområden. Vår andra frågeställning handlar om vilka 

faktorer i mottagningsenheten och hos klienten som kan bli problematiska och påverka 

handläggningen av ärendet. Medan vår tredje frågeställning handlar om hur socialsekreterarna 

hanterar de problem som kan uppstå i handläggningen för att bemöta klientens behov. Därför 

var första fokusgruppsintervjun problemfokuserad. och den andra fokusgruppsintervjun var 

lösningsfokuserad.  Den första intervjun kretsade kring de problem som kan uppstå i 

handläggningen samt vad som kan bli komplext i ett ärende. Andra intervjun fokuserar på hur 

socialsekreterarna hanterar de problem och hur de själva kan påverka arbetet med klienten. 

Den andra fokusgruppsintervjun är en påbyggnad av den första fokusgruppsintervjun. 

Diskussion har förts om att vi endast intervjuade tre personer i fokusgruppsintervjuerna och 

att det inte är tillräckligt många informanter för att få trovärdig data. Överväganden har gjorts 

om att intervjua socialsekreterare från en annan kommun, men eftersom kommunernas 

organisering oftast ser olika ut ansåg vi att det bästa alternativet var att endast intervjua 

socialsekreterare i en och samma kommun. Även om vi intervjuat samma personer vid två 

tillfällen är det ändå två tillfällen med olika fokusområden, därmed är informationen inte 

detsamma. Det resulterade i ett mer djupare analytiskt resultat. Tanken var inte heller att 

jämföra hur två olika kommuner arbetar. Studien är inom ramen för en c-uppsats och vi har 

därför en tidsaspekt att anpassa oss efter, vilket motiverar valet att undersöka endast en 

kommun.  
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4.3 Genomförande av intervju 

Efter beslutet om vilka personer vi skulle intervjua skickade vi ut ett informationsbrev till 

informanterna (Bilaga 1). Vi informerade informanterna om all information som ingår i 

informationskravet. Enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 84) handlar det om att ge 

information om projektets syfte och uppläggning, med beskrivning av de metoder som ingår 

samt om den förväntade användningen och en noggrann precisering av vad medverkan 

innebär. Informanterna gav sedan sitt samtyckte vilket innebär enligt Olsson och Sörensen 

(2011, s. 85) att deras uppgifter får användas för just det syfte som beskrivits i informationen 

från forskaren. Vi bokade sedan tid och plats för intervju där informanterna fick bestämma var 

intervjun skulle utföras. Det resulterade i att intervjuerna genomfördes på kontor och 

samtalsrum på deras arbetsplats. Enhetschefens intervju genomfördes på dennes kontor och 

resterande intervjuerna i samtalsrum. Vi var medvetna om att informanten kan känna sig 

utsatt vid intervjun. Därför försökte vi skapa ett så tryggt klimat som möjligt, genom att bland 

annat lyssna och låta personen tala till punkt. Olsson och Sörensen (2011, s. 132,134) skriver 

att det är viktigt under intervjuer att låta intervjupersonen få känna sig viktig. För att 

intervjupersonen ska lämna så bra upplysningar som möjligt måste ett samarbetsvilligt klimat 

skapas. Upplysningarna som intervjupersonen lämnar måste vara pålitliga och inte påverkade 

av en mängd irrelevanta faktorer. Författarna beskriver även att öppenhet och lyhördhet för 

vad som sägs och för vad som inte sägs är viktigt, då målet för den kvalitativa 

forskningsintervjun är att få nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av den 

intervjuades livsvärld.  

 

Den semi-strukturerade intervjun med enhetschefen genomfördes med utgångspunkt i olika 

teman (Bilaga 2), där samtliga teman inleddes med öppna frågor som gjorde att individen fick 

möjlighet att berätta fritt kring temat. Vi hade inte för avsikt att styra intervjupersonen allt för 

mycket i sin berättelse, utan följde istället upp med följdfrågor under samtalets gång. Det på 

grund av att få mer utvecklande svar och möjligheten att “snappa” upp intressanta 

beståndsdelar i intervjupersonens berättelse. Första fokusgruppsintervjun med 

socialsekreterarna genomfördes också utifrån olika teman och med olika diskussionsfrågor 

som hjälp (Bilaga 3). Frågorna användes om diskussionen skulle avta, då det är vår uppgift 

som samtalsledare att hålla igång och styra diskussionen. Den andra fokusgruppsintervjun var 

en påbyggnadsintervju av första intervjun. Första intervjun var problemfokuserad medan den 

andra intervjun var lösningsfokuserad. Under första intervjun fick informanterna förklara det 

som anses problematiskt i handläggningen av ett ärende. Utifrån vad som framkom i den 
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första intervjun utformade vi en intervjuguide (Bilaga 4) som utvecklade det som framfördes i 

första fokusgruppsintervjun.  

 

Intervjuerna strukturerades på så vis att vi båda agerade samtalsledare under alla intervjuer. 

Vi strävade inte efter att ha en för strikt uppdelning för att båda skulle få möjlighet att ställa 

följdfrågor. I och med att vi endast hade tre intervjutillfällen med olika fokusområden ville vi 

inte dela upp intervjuerna med risk för att gå miste om viktig information. Det resulterade i att 

vi både kunde ställa följdfrågor om det vi ansåg intressant för undersökningen och därmed få 

relevant data. 

 

4.4 Bearbetning och analys av data 

För att forskningsresultatet ska kunna förstås och användas måste det insamlade materialet 

bearbetas, struktureras och sammanställas. Intervjuer spelas i regel alltid in och skrivs sedan 

ut ordagrant, vilket innebär att även hostningar, skratt och pauser skrivs ned. Det är viktigt att 

transkriberingen sker i nära anslutning med intervjun för att minimera risken för 

missuppfattningar (Olsson & Sörensen 2011, s. 158, 160). Efter varje utförd intervju 

transkriberade vi det insamlade materialet så fort som möjligt. Det för att minska risken för 

feltolkning och att intryck inte skulle gå förlorade. Intervjuerna varierade i längd mellan 60 

minuter till 90 minuter och valde att transkribera halva intervjuerna var. Uppdelningen gjorde 

det möjligt att transkriberingen kunde ske samma dag som intervjuerna och medförde att vi 

båda blev lika delaktiga i alla intervjuer. Transkiberingen gav oss möjligheten att gå tillbaka 

och lyssna på materialet igen för att säkerställa att vi uppfattat intervjupersonernas svar och 

känsla rätt. Inspelningen raderades efter att resultat och analys skrivits färdigt. Vi är medvetna 

om att vår tolkning av svaren kan påverka resultatet, och vill därför försäkra oss om att tolka 

intervjupersonerna rätt.  

 

Efter transkriberingen skrevs insamlad data ut för genomläsning och kodning. Kodning syftar 

till att ordna det insamlade materialet och synliggöra mönster och samband som kan sorteras 

efter olika kategorier eller begrepp. Dessa kan bygga på intressanta förhållanden som blivit 

synliga under datainsamlingen eller uppmärksammats vid genomgångar av materialet. Men 

kodningen kan också bygga på de teoretiska begrepp och frågor som vägleder studien (Jönson 

2010, s. 56). Under genomläsningen av materialet fick vi genom de utformade 

intervjuguiderna svar på våra frågeställningar, men upptäckte också nya mönster och samband 

som medförde att vi reviderade syfte och frågeställningar. Vi valde att färgkoda materialet 
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och dela in resultatet i olika kronologiska kategorier: Tillträde eller ej, fördelning av ärenden, 

“lätt” ärende respektive “tungt/svårt” ärende, krav och motprestationer, komplexitet och 

multiproblematik, gråzoner och överlämning av ärendet till utredningsenheten. Kategorierna 

växte fram som en röd tråd under genomläsningen och arbetsprocessen som följer klienten i 

mottagningsprocessen, de faktorer som spelar in under utredningen samt överlämningen av 

ärenden  

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

I alla typer av kvalitativ forskning gäller det att kvalitetspröva studiens validitet och 

reliabilitet. En giltig studie har samlat in och tolkat data på ett sådant sätt att resultatet korrekt 

återspeglar den verklighet som studerats (Yin 2011, s. 83). Validitet handlar om att mäta det 

forskaren avser att mäta, medan reliabiliteten handlar om noggrannheten i mätinstrumentet. 

Genom att intervjua professionella företrädare kan god kunskap uppnås om det problem som 

ska undersökas. Då gäller det att man är noggrann, väljer rätt intervjupersoner och tillräckligt 

många, ställer rätt frågor samt kombinerar olika kunskapskällor (Jönson 2010, s. 13).   

 

Vår intention är att återge en så trovärdig och överensstämmande framställning av den 

verklighet vi har studerat.  För att studien ska få en så hög validitet och reliabilitet som 

möjligt har vi valt att intervjua professionella inom det valda undersökningsområdet. Genom 

att intervjua socialsekreterare på mottagningsenheten medför det att vi får information av de 

som står fenomenet allra närmast. Intervjuerna är utformade så att intervjupersonerna får 

diskutera fram problem och lösningar i fokusgrupper samt en enskild intervju, där vi också 

har haft möjlighet att ställa följdfrågor. Genom diskussionerna, intervjun och våra följdfrågor 

har vi på ett trovärdigt och rättvist sätt fått fram ett resultat som återspeglar den verklighet vi 

vill undersöka. För att öka trovärdigheten ännu mer kommer informanterna ta del av den 

färdiga uppsatsen. På så vis får vi en försäkran om att det vi har studerat är sanningsenligt 

med verkligheten. Vi måste ständigt vara medvetna om våra egna åsikter som kan påverka 

och färga analysen och genomförandet av undersökningen. För att skildra informanternas 

berättelser på ett så rättvist sätt som möjligt, måste vi därför förhålla oss objektiva i 

återberättandet av deras historia. För att ytterligare stärka trovärdigheten i studien redogör vi 

noggrant den metod vi använder oss av samt alla övervägande som gjorts under vägens gång.  
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4.6 Forskningsetiska övervägande 

Under undersökningen har vi förhållit oss till vetenskapsrådets fyra grundprinciper: 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. 

Principerna utgör riktlinjer för etikkommitténs granskning av forskningsprojekt inom 

ämnesområdet för humaniora och samhällsvetenskap. 

 

Den första principen är informationskravet som innebär att forskaren ska informera de 

berörda undersökningsdeltagarna om studiens syfte och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. Deltagarna ska också upplysas om att deltagandet är frivilliga och att de har rätt 

att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet menas med att deltagaren har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan då forskaren måste inhämta deltagarens samtycke 

(Vetenskapsrådet, u.å. s. 7-10). Vi skickade ut ett informationsbrev (Bilaga 1) till 

intervjudeltagarna via mail. I informationsbrevet beskrev vi vad studien handlar om, till vilket 

syfte samt villkoren för studien. Vi informerade också om att det är frivilligt att delta i 

undersökningen och att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill, utan att behöva 

uppge några specifika skäl. Samtycke inhämtades i samband med utskickandet av 

informationsbrevet. Vid samtycke är det viktigt att deltagarna inte känner sig tvingade till 

medverkan av varken oss som forskare, medarbetare eller av deras chef. Även vid 

intervjutillfällena informerade vi om att deltagandet är helt frivilligt och om deras rättighet att 

avbryta intervjun om de vill. 

 

Den tredje principen, konfidentialitetskravet, innebär att deltagarnas personuppgifter ska 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem, deltagarna ska inte kunna 

identifieras av utomstående. Den sista principen nyttjandekravet, betyder att insamlade 

uppgifter om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål (Veteskapsrådet, 

u.å s. 12-14). För att uppfylla dessa principer informerades deltagarna redan i 

informationsbrevet samt muntligen vid intervjutillfällena om att vi avidentifierar deltagarnas 

namn, då de ska förbli anonyma. Framställningen av intervjupersoner är vag då vi anser att 

det inte har någon större betydelse för vår studie, endast befattning, arbetsområde och hur 

länge de arbetat på mottagningsenheten för försörjningsstöd presenteras. Vid transkribering 

avidentifierades och kodades samtliga deltagare.  Allt insamlat material förvarades på så sätt 

att ingen obehörig kunde få tillgång till det. Vi informerade också om att deltagarnas 

berättelser endast kommer användas för att besvara vårt forskningsändamål. Allt insamlat 

material förstörs och inspelade ljudfiler raderas när studien är färdig.  
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Vi har inte för avsikt att jämföra kommuner emellan och därför valt att endast studera en 

kommun. Den valda kommunens organisationsstruktur och arbetssätt är inte unikt för just den 

här kommunen, utan som vi nämnt i tidigare forskning förekommer det i många kommuner i 

Sverige. Utifrån anonymitetskravet väljer vi därför att inte benämna den aktuella kommun 

som vi undersökt. Eftersom det endast finns en enhetschef för mottagningsenheten för 

försörjningsstöd i den valda kommunen, kan det medföra att det blir enklare att röja dennes 

identitet. 

 

4.7 Intern arbetsfördelning 

Vi har i huvudsak genomfört hela arbetet och undersökningen gemensamt. Det gemensamma 

arbetssättet valde vi för att båda skulle vara lika delaktiga i arbetet, där bådas perspektiv och 

tankesätt skulle tas till vara i uppsatsens alla delar. Det har förts ständiga diskussioner och 

dialoger mellan oss, där vi noggrant och gemensamt kommit fram till uppsatsens utformande 

och innehåll. Litteratursökning har delvis gjorts individuellt där vi sedan gemensamt kommit 

överens om det som är aktuellt för vår text och uppsats. Vi båda har deltagit i 

undersökningens alla intervjuer, vi har dock delat på ansvaret för transkribering då vi valt att 

transkribera halva intervjun var.  

 

5. Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras det empiriska resultat och analys. Resultat och analys är 

uppdelat i fem olika kapitel följt av underrubriker. För att underlätta för läsaren följer de olika 

kapitlen klientens steg i processen på mottagningsenheten. Avsnittet börjar med en 

presentation av kommun och intervjupersoner, följt av klientens första kontakt med 

mottagningsenheten. Vidare presenteras den typifiering som sker av ärenden, där ärenden 

delas in i “lätt ärende” respektive “tungt/svårt ärende”. Sedan behandlas utredningen av 

klientens ansökan, där olika underrubriker presenteras utifrån dolda aspekter som påverkar 

utredningen. Det sista kapitlet redogörs överlämningen av ärendet till utredningsenheten. 

Studiens syfte och frågeställningar besvaras genomgående i hela avsnittet och är inte uppdelat 

utifrån respektive frågeställning. 
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5.1 Presentation av kommunen och intervjupersoner 

Socialtjänsten som undersökts har ett specialiserat organisatoriskt arbetssätt, vilket innebär att 

försörjningsstödsenheten är uppdelad i två olika enheter, det vill säga mottagning och 

utredning. Mottagningsenheten är inte vidare uppdelad, medan utredningsenheten har delat 

upp sig i olika grupper utifrån ålder. På mottagningsenheten arbetar nio socialsekreterare där 

alla är utbildade socionomer, en handläggare och två budget- och skuldrådgivare. Däremot 

finns det inga krav på att de som arbetar som budget- och skuldrådgivare behöver ha 

socionomexamen. Socialsekreterarna besitter full delegation och tar utifrån 

delegationsordningen emot nybesöken samt gör grundutredningar. Enhetschefen har tre 

huvuduppdrag, det vill säga personalansvar, ekonomiansvar och verksamhetsansvar. Ansvaret 

handlar om att dels se till att personalen har de resurser som de behöver för att kunna göra sitt 

arbete samt att de mår bra på arbetet, dels hitta en balans i ekonomin. Enhetschefen arbetar 

även med frågor som rör verksamhetsutveckling.  

 

Alla informanter arbetar på samma arbetsplats inom mottagningsenheten försörjningsstöd, 

men med olika befattningar så som enhetschef och socialsekreterare och därför kommer vi 

hålla dessa åtskilda när vi benämner dem. Detta på grund av att de har olika arbetsuppgifter 

där enhetschefen har ett mer övergripande ansvar medan socialsekreterarna arbetar med 

handläggning. Vid vissa tillfällen överensstämmer både enhetschefens och socialsekreterarnas 

svar och då har vi valt att benämna alla som “intervjupersoner”. I och med att vi intervjuar 

flera socialsekreterare kommer de att benämnas socialsekreterare 1, 2 och 3. Vi kommer 

nedanför presentera samtliga informanter som har deltagit i vår intervju.  

 

Enhetschefen för mottagningsenheten försörjningsstöd: På den nuvarande arbetsplatsen har 

informanten arbetat som enhetschef i ca två år. Enhetschefen har tidigare erfarenheter av både 

chefsyrket och som socialsekreterare inom socialtjänsten. Förutom att ha arbetat i en 

specialiserad socialtjänst, har enhetschefen även erfarenheter av att ha arbetat i en integrerad 

socialtjänst.   

 

Socialsekreterare 1 för mottagningsenheten försörjningsstöd: Informanten har arbetat på den 

här arbetsplatsen som socialsekreterare i fyra år. Personen har tidigare erfarenheter av arbete 

inom LSS, men den första riktiga anställningen som socionom är på den nuvarande 

arbetsplatsen. 
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Socialsekreterare 2 för mottagningsenheten försörjningsstöd: Informanten har arbetat på den 

här arbetsplatsen som socialsekreterare i ca ett år och har tidigare erfarenheter av arbete som 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen.   

 

Socialsekreterare 3 för mottagningsenheten försörjningsstöd: Informanten har arbetat på den 

här arbetsplatsen som socialsekreterare i sex månader och har tidigare erfarenheter av arbetet 

som fältsekreterare och som behandlingspedagog med ensamkommande barn. 

 

5.2 Klientens första kontakt vid mottagningsenheten 

För att undersöka hur sorteringen och kategoriseringen av klienter går till i 

mottagningsenheten var vår intention att undersöka hur klientens första kontakt ser ut med 

försörjningsstödsenheten och hur klientarbetet fungerar i mottagningsenheten.  

 

5.2.1 Tillträde eller ej? 

I intervjuerna med enhetschefen och socialsekreterarna framkommer det att personen oftast 

tar kontakt med mottagningsenheten via telefon eller kommer dit personligen, men det händer 

även att personen kontaktar mottagningsenheten via mail. Vi kan konstatera efter våra 

intervjuer att redan vid första samtalet sker en preliminär bedömning. Den första 

bedömningen innebär att bedöma om personen skulle kunna ha rätt till försörjningsstöd eller 

inte. Intervjupersonerna påtalar att ett av deras första uppdrag är att lotsa människor rätt i 

systemen. Förutom att ta sig an ansökan har mottagningsenheten även en rådgivande funktion. 

Socialsekreterare 2 berättar följande: 

 

Och då brukar ju vi samla in lite information om vad som gäller, lite 

kort..eh..för ibland kan det ju va så att dem kanske har ringt till fel kommun, 

dem kanske har egna medel, dem kanske kan klara sig en månad till, så det 

är ju inte alltid att.. det kan ju va lite rådgivande också 

 

Likt det socialsekreterare 2 säger i citatet ovan , tar mottagningsenheten endast in lite 

information om personens situation under första kontakten. Som vi beskrivit tidigare är 

organisationen specialiserad och Johansson (2007) skriver att ju snävare specialiseringen är 

desto mindre blir behovet av information, desto enklare, mer rutinbetonad och därmed 

snabbare blir handläggningen. Genom citatet ovan blir det tydligt att mottagningsenheten 
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arbetar på det sättet, det behövs endast lite information för att bedöma om personen tillhör 

organisationen eller inte.   

 

Under det första samtalet insamlar socialsekreteraren information utifrån en checklista (Bilaga 

5), checklistan är en förtryckt mall som är enkel att följa med olika kategorier och kolumner 

som ska fyllas i. I checklistan frågar de efter personuppgifter och skriver ner namnet på den 

person som har tagit kontakten samt vilken roll personen som tagit kontakten har, exempel 

om personen är klient eller anhörig. De frågar även personen om det förekommit någon 

tidigare kontakt med försörjningsstödsenheten, och med vilken socialsekreterare haft kontakt 

med. Vidare frågar de om den aktuella kontakten. Checklistan är uppdelad i olika områden så 

som: social situation, sysselsättning, ekonomi och aktuellt behov. De frågar också om 

“huvudsakliga ingångsorsaker”, där de kan välja mellan en eller flera orsaker. Dessa orsaker 

är: Arbetsförmedlingen, boende, Försäkringskassan, skulder och/eller tillfälligt behov. Vidare 

frågar de personen om deras inkomster och utgifter och gör en beräkning. Till sist skriver 

mottagningssekreteraren en bedömning. Här sker en första sortering och kategorisering av 

klienten som vi kan koppla till Billquists (1999) teori om sorteringsprocessen. Likt Billquist 

ser vi att klienten sorteras i första hand av olika regler och lagar, där det finns en rad olika 

sorterande funktioner som avgör om personen får tillträde till organisationen och till vilka 

insatser inom organisationen som personen passar in i. En av de olika sorterande funktionerna 

är checklistan som avgör om personen får möjlighet att komma in i systemet eller inte. I det 

första samtalet gör socialsekreteraren ett ställningstagande om socialsekreteraren tror att 

personen har rätt till försörjningsstöd eller inte. Enhetschefen förklarar det så här: 

 

 Ja.. eh vårt uppdrag är ju också och lotsa människor rätt i systemen så vi får 

jättemånga frågor som man tänker rör försörjningsstöd när man ringer till oss 

men sen så handlar det egentligen om något helt annat, där ska vi vägleda så 

man kommer rätt i samhället. Eeh.. så den första kontakten går ut på att se, är 

detta någon som skulle kunna ha rätt till försörjningsstöd [...] det är ju till 

exempel jättemånga som ringer till oss och vill ha bostäder. Det är en sak där 

vi, där det blir en diskussion där vi inte har några bostäder generellt. Eh.. så 

man gör ett första ställningstagande, men vi säger till personen att detta tror 

vi inte du kan få hjälp med så har man alltid rätt att komma hit ändå och det 

är vi tydliga med. Man har alltid rätt att få sin fråga prövad juridiskt, så det 

är ett vägledande samtal helt enkelt  
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Det tillvägagångsätt som mottagningsenheten använder sig av i den första kontakten med den 

blivande klienten, är utifrån ovanstående citat tydligt hur personen får tillträde först när den 

enligt Johansson (2007) matchas med organisationens uppdragna gränser och 

specialiseringsområde. Mottagningsenheten lägger vikt vid de frågor som endast rör deras 

område gällande försörjningsstöd. I det här skedet måste personen standardiseras och 

reduceras ner för att passa in i en rätt administrativ kategori. Den rätta administrativa 

kategorin är i det här fallet försörjningsstöd. Bedömningsmaterialet som används är ett 

tillvägagångsätt som tydligt går att koppla till hur de standardiserar handläggningen. 

Johansson (2007) menar att standardiseringen innebär att man systematiskt bortser från 

irrelevanta faktorer, där man håller sig till saken och gör det så okomplicerat som möjligt. Ett 

exempel på det är att checklistan har förutbestämda huvudorsaker till varför personen är i 

behov av försörjningsstöd, det medför att personen får mindre utrymme för sin individualitet. 

 Genom checklistans förutbestämda kolumner förenklas personen för att passa in inom 

organisationens ramar och specialiseringsområde. Att standardisera handläggningen 

förutsätter att klientelet är någorlunda homogent med få fall som avviker från det normala. 

Johansson (2007) skriver att i organisationer där masshantering av klienter förekommer, sker 

bedömningen av vilka egenskaper som är relevanta oftast på organisationens villkor och inte 

individens. Checklistan är utformad efter vad organisationen anser är relevant, där personen 

inte får möjlighet i någon större utsträckning ge uttryck för sitt eget behov.  

 

Efter att vi har beskrivit klientens första steg i kontakt med organisationen, kommer vi nu gå 

vidare med att presentera nästa steg efter att klienten fått tillträde in i organisationen.  

 

5.2.2 Fördelning av ärenden 

Efter att personen har tagit kontakt med mottagningsenheten där en preliminär bedömning 

gjorts, skickas sedan informationen och bedömningen till enhetschefen. Enhetschefen fördelar 

därefter ut de olika ärendena till de olika socialsekreterarna. Sedan öppnar socialsekreterarna 

upp ärendet i ett datasystem. Det händer även att socialsekreteraren måste ringa sin klient och 

inhämta kompletterande uppgifter. Därefter skickas en kallelse ut och ett besök bokas in.  

 

Fördelningen av ärendena försöker enhetschefen dela ut på ett rättvist och jämt fördelat sätt 

till socialsekreterarna. En jämn fördelning innebär bland annat att enhetschefen skiljer på 

tunga och lätta ärenden. Socialsekreterare 1 berättar följande: 
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Ja det finns ju ärenden där man kan tänka sig att det här kommer mer att 

göra i, man kanske har fler kontakter med andra, det kan ju va någon som är 

i ett missbruk exempelvis o där kan det bli mer att göra, det kan finnas en 

bostadsproblematik, man kanske är liksom utslängd o ingenstans att bo o sen 

har man ett missbruk o sen har man barn o sen är dem aktuella på andra 

enheter, dem ärendena blir mer.. tar mer tid o blir mer komplexa också oftast 

 

Socialsekreterarna berättar dock att det kan bli svårt för enhetschefen att förutse om det 

kommer bli ett tungt ärende eller inte, vilket kan medföra att ärendena ibland kan blir 

snedfördelat mellan socialsekreterarna. Det försöker de justera under tidens gång för att 

undvika hög arbetsbelastning hos den enskilda socialsekreteraren. Utifrån ovanstående 

beskrivning kan vi koppla det till Billquist (1999) som talar om etikettering och 

kategorisering som sker vid första kontakten med organisationen. Personen tilldelas en viss 

kategori eller en viss typ, där socialsekreterare beskriver klienter som “typer” av ärenden. 

Dessa ärenden beskrivs som tunga och komplicerade eller som lätta och enkla. Ett “tungt” 

ärende är en klient som behöver speciella insatser för att en förändring ska ske, medan en 

“lätt” klient passar in i systemet och får lättare stöd och hjälp. Utifrån citatet ovan kan vi se att 

det talas om klienter på det sätt som Billquist talar om. Vid mottagningsenheten när ärendena 

ska fördelas sker alltså en typifiering och kategorisering, ju mer variabler som finns hos 

klienten desto mer komplext blir ärendet och därmed svårare att ta sig an ärendet.  

 

Det väcker frågor kring vad som klassas som ett lätt ärende respektive tungt/svårt ärende i en 

specialiserad organisation. I följande avsnitt kommer vi redogöra för de två olika typerna av 

ärenden.  

 

5.3 Typifiering av ärenden 

Utifrån tidigare resonemang om att det sker en typifiering av ärenden, där det talas om 

“lätta”och “tunga/svåra” ärenden, går vi vidare med att beskriva vad enhetschefen och 

socialsekreterarnas uppfattningar är om av vad som anses som lättbedömt respektive 

svårbedömt ärende.  

 

5.3.1 “Lätt ärende” 

Enhetschefen beskrivet ett lätt ärende så här: 
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Ett lätt ärende är dem som är arbetslös, inskriven på arbetsförmedlingen, 

inkommer med en handlingsplan, följer den och söker jobb. Det är inga 

svåra beslut att ta för oss om det är så. Eller om du är sjukskriven och har 

kontakt med din läkare och har läkarintyg och det är också ett självklart 

beslut och det är också ingenting vi behöver gå in och titta på riktlinjer och 

göra olika bedömningar 

 

För att tydliggöra det ovanstående citatet måste klienten vara inskriven på arbetsförmedlingen 

och aktivt söka jobb om den är arbetssökande. Klienten måste även följa arbetsförmedlingens 

handlingsplan och får inte tacka nej till arbete. Om klienten är sjukskriven behöver den 

inkomma med ett läkarintyg som bekräftar detta. Ett lättbedömt ärende kan också vara om 

klienten inte uppfyller dessa krav, det resulterar alltså i att klienten får ett avslag i ansökan. 

Ytterligare ett ärende som socialsekreterare 1 beskriver som lätt är:  

 

Ett lätt bedömt ärende skulle jag vilja säga är att.. det är en ungdom som bor 

hemma som har gått ut gymnasiet, som har fullständiga gymnasiebetyg, är 

inskriven på arbetsförmedlingen och har aktivitetsstöd och söker så många 

jobb som det bara går 

 

Anledningen till varför ärendet är lätt att bedöma beror på att personen ifråga gör allt vad den 

kan för att bidra till sin egen försörjning, men personen har inte tillräcklig inkomst och därför 

blir det bifall i ansökan om försörjningsstöd. Socialtjänstens mål är att klienten ska bli 

självförsörjande och i båda exemplen gör klienten det som krävs för att tillslut uppnå målet 

som självförsörjande. 

 

5.3.2 “Tungt/Svårt ärende” 

Enhetschefens uppfattning om vad som är svårbedömda och tunga ärenden är när 

socialsekreteraren behöver väga in olika faktorer av klientens livssituation. Där flera olika 

bedömningar ska göras och därigenom blir det svårt att veta vilka krav som är rimliga att 

ställa på klienten. Ett exempel på ett “tungt” ärende kan vara en ungdom som bor kvar 

hemma, där ungdomen inte får bo kvar om inte hyra betalas. Riktlinjerna säger att du inte har 

rätt till försörjningsstöd på grund av att hyran inte blir dyrare för föräldrarna om ungdomen 

bor där eller inte, men samtidigt måste socialsekreteraren väga in bostadslösheten. 

Bedömningen i ärendet är inte svårt, men ärendet kräver mycket tid och handläggning vilket 

gör det till ett tungt ärende. Men ett svårbedömt ärende kan till exempel vara en person som 
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har sökt för få jobb, där antalet sökta jobb beror på individens oförmåga. Där blir det svåra 

avväganden för socialsekreteraren om vad som är rimligt att ställa för krav utifrån individens 

förmåga. I svårbedömda ärenden förs en större diskussion om hur bedömningen ska se ut. 

Enhetschefen beskriver vad det är som gör det svårbedömt i ett ärende:  

 

Alltså det finns alltid en logik utifrån klientens perspektiv.. när den logiken 

inte faller in och matchar våra riktlinjer då är det.. då krävs det… det är ju 

också det vi är utbildade till.. det är vår profession och göra dem 

bedömningarna. eh.. men det är dem som är lite svårare.. eh.. så jag menar 

riktlinjerna är fyrkantiga och det gäller och kunna förhålla sig till dem… 

tänker jag.. utifrån varje människa kunna se förmågor och resurser då.. 

 

Här är det tydligt att arbetet har en bestämd och standardiserad form där en klient är “lätt” om 

den passar in i organisationens riktlinjer medan en klient som inte gör det, uppfattas som 

“tung” eller svårbedömd. Det kopplar vi till Hasenfelds (1983, 2000) teori om 

människobehandlande organisationer, där organisationen arbetar för att forma människor, det 

vill säga organisationens “rå material”. En människobehandlande organisation har i uppgift att 

skydda och främja människor samt deras rättigheter i samhället. Organisationens uppgift blir 

därför att lägga resurser på dessa individer så att de blir socialt integrerade i samhället. 

Eftersom mottagningsenheten har uppgiften att forma människor till att bli självförsörjande 

kan det därför bli svårt att forma en klient när den inte passar in i organisationens ramar, men 

som ändå behöver resurser från organisationen. Men för att organisationen ska kunna lägga 

resurser på klienten måste organisationen försöka forma om klienten så den överensstämmer 

med organisationens uppsatta ramar. Enligt enhetschefens utsago görs det genom att ta ett 

extra telefonsamtal eller ett extra möte med klienten. Det handlar om att ställa de frågor och 

funderingar som socialsekreteraren har tankar kring för att kunna ta sig an ärendet.   

 

5.4 Utredning av klientens ansökan 

Efter att ärendena har delats ut och möte bokats in är det dags för klienten att träffa en 

socialsekreterare för en grundutredning. Det händer att socialsekreteraren måste göra en snabb 

bedömning till exempel bevilja akuta matpengar för de personer som befinner sig i nöd. 

 Oavsett om det är akut eller inte görs det alltid en grundutredning av behovet. Klienten 

befinner sig på mottagningsenheten i ungefär två månader. Vid ett långvarigt behov skickas 

ärendet vidare till utredningsenheten för försörjningsstöd.  
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Målet är att klienten ska bli självförsörjande, men beroende på förmågan hos klienten kan det 

antingen exempelvis röra sig om ett arbete eller sjukersättning. I bedömningen måste 

socialsekreteraren förhålla sig till lagar och riktlinjer som innebär en individuell prövning 

utifrån individens behov och förmåga. Under utredningen använder socialsekreterare sig av en 

utredningsmall där det finns förutbestämda områden som ska utredas. Vi har uppmärksammat 

under våra intervjuer att under utredningstiden finns det en del dolda aspekter som påverkar 

utredningen av klientens ansökan där socialsekretaren måste utnyttja sitt handlingsutrymme. 

Dessa har vi valt att dela upp i olika kategorier: krav och motprestationer, komplexitet och 

multiproblematik och gråzoner. 

 

5.4.1 Krav och motprestationer 

Som beskrivits i tidigare forskning menar Grell, Ahmadi och Blom (2013) att en specialiserad 

socialtjänst har en större benägenhet till kontroll av klienter och ställer krav på 

motprestationer. Det blir tydligt när vi frågar enhetschefen vad som händer när klientens 

ekonomiska situation beror på exempelvis ett missbruk. Enhetschefen berättar följande: 

 

Då frågar vi om den vill ha kontakt, det är vår första fråga.. eh.. i det.. vill du 

ha kontakt.. ska vi.. å ibland säger dem nej.. och då säger vi skulle du inte 

kunna tänka dig att träffas bara för och höra om möjligheterna och där säger 

dem flesta ja till det och då träffas vi med dem andra på mottagningsenheten 

då.. och har en diskussion om det. Dem som väl säger så som du beskriver, 

pengarna ha gått till ett missbruk, det är inte där det är svårt, för där är det en 

öppen diskussion om det, dem har lämnat en väg in.. eh.. dem svåra är dem 

som inte erkänner det. Vi tar ju in kontoutdrag, idag vid grundutredningarna 

kan vi till exempel se misstanke… vi kan få misstanke om spelmissbruk.. 

eh.. och då kan vi ta upp det. Men att komma dit är oftast svårt och då får vi 

jobba med motivation helt enkelt 

 

Utifrån enhetschefens utsago märker vi att missbruket blir ett hinder som gör ärendet 

komplicerat på grund av att klienten inte passar in inom specialiseringsområdet. Det 

problematiska uppstår när klienten inte vill erkänna sitt missbruk. Enhetschefen berättar hur 

de då går tillväga: 

 

Då får vi utgår från att man inte har det.. utifrån klientens perspektiv så har 

man inte det samtidigt som vi att jobba med att motivera.. det blir en balans 
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där emellan.. då får vi ställa krav på att skriva in sig på arbetsförmedlingen 

fast än att vi vet att det kanske inte är rätt väg. Så det är ju det som är.. det är 

det som är utmaningen för oss 

 

Motprestationen i exemplet är att klienten måste erkänna sitt missbruk, annars ställs det krav 

på klienten trots att den kanske inte har förmågan att nå upp till kraven. Förklaringen till 

varför det sker är bland annat på grund av deras snäva organisatoriska ramar som gör att det 

inte finns samma möjlighet att ta hänsyn till hela klientens problembild. Likt det Grell, 

Ahmadi och Blom (2013) beskriver, förmår enheter som endast arbetar med ekonomiskt 

bistånd att striktare bygga sina bedömningar på enbart ekonomiska förhållanden. Det medför 

alltså att socialtjänsten förbiser klientens missbruksproblem och socialtjänsten tar därmed inte 

hänsyn till klientens behov. Orsaken till klientens ekonomiska situation är betydande i 

utredningen, vilket tydligt framgår i citatet ovan. Socialtjänsten tar in ett kontoutdrag och 

fattar då misstankar om missbruk. Hasenfeld (2000) skriver att människobehandlande 

organisationer är ett moraliskt arbete. Åtgärder handlar inte alltid om konkreta tjänster, som i 

det här fallet handlar om att ge ekonomisk hjälp, utan det ges även ett moraliskt omdöme om 

klientens sociala värde. Det innebär att organisationen granskar orsaken till klientens situation 

och önskat resultat. Arbetet med människor är genomsyrat av värden och därför kan inte 

bedömningarna vara värdeneutrala. Mottagningsenheten arbetar endast med klientens 

ekonomiska förhållanden, orsaken till klientens ekonomiska situation blir problematisk om 

dessa inte stämmer överens med organisationens specifika områden. Desto fler faktorer som 

påverkar klientens ekonomiska situation desto mer komplext blir ärendet. Det blir svårare för 

socialsekreteraren att göra en bedömning och ta hänsyn till klientens behov. Om klienten inte 

vill erkänna sitt missbruk, men socialsekreteraren uppmärksammar att missbruket är av 

allvarlig grad, kan de göra en anmälan till missbruksenheten. Genom att socialsekreteraren tar 

kontakt med missbruksenheten utnyttjar de sitt handlingsutrymme. Svensson, Johansson och 

Laanemets (2008) beskriver att handlingsutrymme innebär en möjlighet att välja hur 

socialarbetaren ska agera utifrån det utrymme organisationens uppdrag sätter. 

Socialsekreteraren befogar inte över resurser angående missbruk, men möter upp klientens 

behov genom förmedling av kontakt med missbruksenheten.    

 

Resonemanget för oss vidare in på vad som händer när klienten har en komplicerad 

problematik och hur socialsekreteraren går tillväga i utredningen. 
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5.4.2 Komplexitet och multiproblematik 

Komplexitet och multiproblematik hos klienten är något som skapar problem i 

handläggningen av klientens ansökan om försörjningsstöd. Komplexiteten uppstår först när 

klienten kommer i kontakt med mottagningsenheten vilket gör de till svåra ärenden. Vad som 

gör ärendet komplext beror på olika faktorer där klienten har flera olika sociala problem 

samtidigt. Svårigheten uppstår när socialsekreteraren behöver göra många olika individuella 

bedömningar som kräver mycket tid i handläggningen av ärendet. Det kan bland annat handla 

om missbruk, svagbegåvning eller psykisk ohälsa hos klienten. Socialsekreterare 3 berättar 

följande: 

 

ja.. alltså, det här med psykisk ohälsa kan ju vara jätteproblematiskt att det är 

så att man har massa tillgångar, men kan inte förmå sig att tillgodose sig dem 

tillgångarna..[...] 

 

Socialtjänsten gör en bedömning om klienten själv kan tillgodose sina behov. Det 

problematiska med exemplet ovan är att klienten kan bidra till sin egen försörjning genom 

sina tillgångar, men på grund av sin psykiska ohälsa saknas insikten. Samtidigt är 

socialsekreterarens uppgift att göra en individuell bedömning utifrån individens förmåga. 

Dessa två motpoler gör att socialsekreteraren hamnar i ett dilemma, socialsekreteraren måste 

förhålla sig till socialtjänstens lagar och riktlinjer och samtidigt göra en individuell prövning 

av ansökan. Johansson (2007) säger att i en specialiserad organisation förutsätter det att 

klientelet är någorlunda homogent, men utifrån det vi tidigare beskrivit är det svårt att 

utforma en organisation där klientelet är homogent. Enhetschefen berättar att alla ärenden är 

unika där de träffar människor med olika behov och förmågor. Svensson, Johansson och 

Laanemets (2008) säger att socialarbetaren har stor frihet i sitt arbete men är samtidigt styrd 

av organisationens lagar, regler, rutiner och traditioner. Mottagningsenhetens lagar och regler 

säger att klienten i citatet kan tillgodose sitt behov genom sina tillgångar. Men klientens 

psykiska ohälsa gör att klienten inte har förmåga att tillgodose sig dessa tillgångar. I 

komplexa ärenden behöver socialsekreteraren använda sitt handlingsutrymme för att kunna 

tillfredsställa klientens behov utifrån den individuella förmågan. Där socialsekreteraren kan 

komma att behöva ”tänja på gränserna” för att den komplexa klienten ska passa in i 

organisation. 
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Mottagningsenheten hanterar komplexa ärenden genom bland annat så kallade teamträffar. 

Intervjupersonerna beskriver att teamträffarna är ett forum där diskussioner förs i helgrupp 

huruvida man ska bedöma i komplexa ärenden. Teamträffen ger möjlighet till vägledning från 

enhetschefen och andra handläggare om hur andra tänker i bedömningen av ärendet. När 

klienten inte matchar organisationens riktlinjer blir bedömningarna svårare och enligt 

enhetschefen tillhör det professionen att kunna göra dessa bedömningar. Riktlinjerna är 

fyrkantiga och det gäller att förhålla sig till dem. Vidare berättar enhetschefen att 

socialsekreteraren måste utifrån varje människa kunna se individens förmåga och resurser. 

Socialsekreterare 1 anser att det finns stort handlingsutrymme för att göra individuella 

bedömningar, men vid begränsningar går det ändå att “pussla” relativt mycket med 

handlingsutrymmet. I de individuella bedömningarna kan socialsekreteraren välja att vara 

fyrkantig i förhållande till riktlinjerna eller att använda sitt handlingsutrymme och inte 

förhålla sig lika strikt till riktlinjerna. Socialsekreterare 2 anser att det problematiska med stort 

handlingsutrymme gör att socialsekreterare inte gör enhetliga bedömningar i samma typ av 

ärenden. Socialsekreterare 3 invänder mot uttalandet och säger följande: 

 

ja fast samtidigt..[...] Finns det någon som är stöpt i en form? Det är ju själva 

frågan. Det finns ju inte 

 

Socialsekreterare 2 svarar: 

 

nä, alla är ju olika 

 

Bortsett från klientens multiproblematik finns det andra faktorer som gör ärendet komplext. 

Intervjupersonerna talar om att komplexitet uppstår också när klienter hamnar i gråzoner. 

Gråzoner uppkommer när klienten hamnar mellan olika enheter, samverkanspartners och 

andra myndigheter. Där det kan skilja mellan bedömningar och ansvarområden som medför 

konsekvenser i utredningen av ansökan.  

 

5.4.3 Gråzoner 

Gråzoner kan uppstå både externt och internt i en specialiserad organisation. En extern gråzon 

kan uppstå i samarbetet med andra kommuner och myndigheter. De mest komplexa ärenden 

är också de som hamnar i dessa gråzoner. Ett exempel på en extern gråzon är när klienten 

hamnar i kläm mellan två olika kommuner där personen ifråga saknar fast adress. Det vill 
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säga när personen är skriven i en viss kommun, men vistas större delen av sin tid i en annan 

kommun. Det uppstår då oklarheter vilken av kommunerna som bär ansvaret över klienten 

och därmed hänvisas klienten fram och tillbaka mellan kommunerna. Om ärendet samtidigt är 

komplext vill inte kommunen ta något ansvar över klienten på grund av att ärendet är 

tidskrävande. Socialsekreterare 2 berättar följande: 

 

ja men det är det ju, men det är väl för att man känner att man inte mäktar 

med det riktigt, att det tar tid o utrymme att ta tag i det, går det undvika så.. 

 

Likt det Billquist (1999) säger har alltså en “komplex” klient svårare att få stöd och hjälp på 

grund av att klienten behöver speciella insatser för att en förändring ska ske, då 

organisationens huvudsakliga arbete enligt Hasenfeld (1983) är att forma människor. 

Eftersom organisationen bygger sin verksamhet på masshantering menar Johansson (2007) att 

klienten måste förenklas för att effektivt kunna hanteras och kontrolleras för att ett visst antal 

ärenden ska kunna handläggas på en viss tid. Ett komplext ärende blir därför inte lika “lätt” 

att förenkla och därmed blir inte handläggningen effektiv, vilket kan förklara varför 

kommunerna inte vill ta sig an ärendet.  

 

Det är oftast flera olika myndigheter som är inkopplat i ett klientärende. Mottagningsenheten 

samarbetar med bland annat Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Socialsekreterarna 

upplever dock att samarbetet med Arbetsförmedlingen är bristfällig. Det grundar sig i att 

mottagningsenheten ansvarar för ärendet under en begränsad tid, vilket gör att det inte finns 

utrymme att anordna möten med Arbetsförmedlingen. Socialsekreterarna upplever att de 

skulle vilja ha mer kontakt med denna instans för att underlätta för klienten. Socialsekreterare 

1 berättar att deras bedömning på mottagningsenheten kan skilja sig gentemot 

Arbetsförmedlingens bedömning.  

 

[...] oftast upplever jag att vi ställer högre krav i en del ärenden än vad de 

gör. Och de kanske tycker att det är okej att bara skicka in en 

aktivitetsrapport och typ skriva att jag har ringt det här företaget eller jag har 

vart där och sökt och skrivit cv. Och så tycker vi.. fast den personen kan göra 

betydligt mer 
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Det kan kopplas till Grell, Ahmadi och Blom (2013) resonemang om att professionella inom 

mottagningsenheten ägnar allt mer tid åt att administrera och realisera samverkan med andra 

aktörer inom området. Socialsekreterarna uttrycker en önskan om att öka samarbetet i hopp 

om att det ska generera positiva effekter för klienten. Men samtidigt kan det bli problem när 

det är många personer inkopplade i ett ärende. Klienten kan ha svårt att hålla isär vem som 

gör vad och vem man ska vända sig till. Grell, Ahmadi och Blom (2013) beskriver att 

bärkraftiga relationer mellan socialarbetare och klient är viktigt för framgångsrika insatser. 

Specialiseringen medför att fler professionella involveras i ett och samma ärende, som har 

visat sig utgöra hinder för utvecklingen av sådana relationer. Å andra sidan skulle en bättre 

samverkan mellan mottagningsenheten och Arbetsförmedlingen enligt socialsekreterarna 

resultera i gemensamma krav och mål utifrån klientens förmåga och därmed uppnå en 

enhetlig bedömning. Enhetschefen berättar att de strävar efter mer samarbete med 

Arbetsförmedlingen, med fokusering på hur klienten vill organisera sitt liv och inte endast 

fokus på de ekonomiska frågorna.   

 

En intern gråzon kan innebära att klienten är eller kan bli aktuell på flera olika enheter inom 

socialtjänsten. Medan klienten är aktuell på mottagningsenheten för försörjningsstöd kan 

klienten samtidigt vara aktuell inom andra enheter som exempelvis missbruksenheten vid 

missbruksproblematik, eller barn-och familjeenheten om klienten har barn placerade i 

familjehem. En av orsakerna till att gråzoner uppstår internt i organisationen beror på att 

enheterna saknar kunskap om varandras ansvarsområde. Socialsekreterarna upplever att i 

frågor där andra enheter inte har mandat, hänvisar de klienter vidare till andra enheter. 

Socialsekreterare 2 beskriver det så här: 

 

[...] jag tycker att det rätt ofta i med klienter utan boende att en annan enhet 

säger: ja men sök dig till försörjningsstöd, de ger dig en bostad eller hjälper 

dig med det. Sen när de kommer då så bara: nä men du har ju inte rätt till en 

bostad, du har ju förmåga själv. Och ibland kan det vara att man lite lurar 

dem 

 

Lundgren et al. (2009) skriver att syftet med de specifika enheterna inom IFO är att uppnå 

högre kompetens inom respektive problemområde och förbättra kvalitén i det sociala arbetet 

som riktas mot områdets målgrupp. Citatet bevisar att socialsekreterarna har goda kunskaper 

om sitt verksamma specialiseringsområde men inte om andra områden. Det betyder att 
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klienten tvingas till kontakt med flera socialsekreterare, men det bygger också upp en falsk 

förhoppning hos klienten på grund av okunskapen som råder. Socialsekreterarna upplever att 

det är ett återkommande fenomen. Ärenden som inte passar inom det verksamma området 

direkteras vidare till en annan enhet. Socialsekreterarna uttrycker att mottagningsenheten för 

försörjningsstöd är likt en “slaskhink”. De klienter som inte kan matchas med någon av 

enheterna på socialtjänsten, upplever socialsekreteraren blir mottagningsenhetens ansvar. 

Anledningen till det tror socialsekreterarna beror på att mottagningsenhetens uppdrag är att 

lotsa människor rätt oavsett om det är externt eller internt. Att hänvisa klienter till rätt instans 

ingår i mottagningsenhetens arbetsuppgifter och kompetens. 

 

Klienter som kommer i kontakt med socialtjänsten tillhör inte alltid en specifik enhet. Ett 

exempel som socialsekreterarna nämner är kvinnofridsärenden. Kvinnofridsärenden tillhör 

först och främst socialtjänstens mottagningsenhet för barn och familj, men i dessa ärenden 

ingår det också en ekonomisk del. I och med att socialtjänsten står för kostnader för bland 

annat jourlägenheter, blir mottagningsenheten för försörjningsstöd också inkopplade. Det 

kräver att enheterna ska samarbeta med varandra eftersom ansvarsområdet är oklart. På grund 

av att båda enheterna ansvarar för ärenden råder det oklarheter i vem som ska vara 

handläggare och skriva utredningen. För att eliminera problemet och finna en lösning på dessa 

gråzoner berättar socialsekreterare 1:  

 

[...] det är ju två stycken handläggartjänster ute nu som ska jobba med 

bostads- och vålds frågor som kommer ha hand specifikt om det. Och det är 

väl bra kan ju vi tycka för det har vi efterfrågat ett tag eftersom det vore bra 

om det kunde vara en eller två inriktade handläggare på det, för det krävs 

ganska mycket och det är ett helt annat sätt att jobba på liksom. Så det vore 

väl bra 

 

Lösningen blir att anställa två nya handläggare av hanteringen med ärendena. Bergmark och 

Lundgren (2005) menar att specialiseringen är en institutionaliserad strategi inom 

socialvården, om ökad kompetens krävs i utredningsarbetet är det organisatoriska svaret att 

skapa en ny enhet. Lösningen på problemet blir inte att skapa en ny enhet, utan att skapa ett 

nytt specialiseringsområde som två nya handläggare ansvarar över. Det innebär att lösningen 

indirekt gör organisationen ännu mer specialiserad. 
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5.5 Överlämning av ärendet till utredningsenheten 

Efter två månader och utredningen visar att klienten är i behov av ett långvarigt ekonomiskt 

stöd, överlämnas ärendet till utredningsenheten för försörjningsstöd.  

 

Det första steget vid överlämningen är att enhetschefen lämnar över en lista med de klienter 

som ska lämnas över till enhetschefen för utredningsenheten. Den enda kontakten enheterna 

har med varandra är under överlämningen av ärenden, där de utbyter information med 

varandra angående klienten. Informationen innehåller främst uppgifter om klienten som inte 

är dokumenterat, exempelvis att klienten vill bli uppringd på förmiddagen eller misstankar om 

att klienten har missbruksproblem. Uppgifterna anser socialsekreterarna är viktiga för 

handläggaren på utredningsenheten att ha vetskap om. Kontakten utöver den som sker under 

överlämningen är mycket liten. Det problematiska med överlämningen är att klienten måste 

byta handläggare. Socialsekreterarna berättar att klienten byggt upp ett förtroende för 

handläggaren på mottagningsenheten och handläggarbytet kan skapa oro hos klienten. Det 

visar sig genom att klienten behåller kontakten trots att ett handläggarbyte har skett. Alla av 

socialsekreterarna har erfarenheter av att klienten hör av sig efter överlämningen till 

utredningsenheten. Socialsekreterare 2 berättar följande: 

  

jag har haft en som jag har sagt till henne att du har faktiskt bytt 

handläggare, ändå fortsätter hon maila till mig. Och tillslut så bara 

vidarebefordrade jag mailen till den nya handläggaren för jag.. liksom.. det 

gick liksom inte att svara längre för att hon förstod inte riktigt [...] 

 

Grell, Ahmadi och Blom (2013) säger att arbetet i specialiserade organisationer eller enheter 

tenderar att få ett instrumentaliserande drag, samt att dess personal distanserar sig från 

klienter. Efter att två månader har passerat och klientens behov är utrett, anses ärendet som 

“färdigt” på mottagningsenheten och därefter skickas det vidare. Arbetet kan därför uppfattas 

som instrumentaliserande. Specialiseringen gör att klienten måste byta handläggare och 

hindrar kontakten med handläggaren som klienten skapat en relation med. I citatet väljer 

socialsekreteraren att tillslut vidarebefordra klientens mail och därmed sker en distansering 

från klienten. Mottagningsenheten och utredningsenheten arbetar på olika sätt. 

Mottagningsenheten arbetar med snabba beslut efter tillfälliga behov medan 

utredningsenheten arbetar långsiktigt utifrån klientens långvariga behov. Det medför att 

bedömningarna kan skilja sig mellan enheterna i samma ärende vilket kan skapa förvirring 
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hos klienten. Grell, Ahmadi och Blom beskriver att det är vanligt förekommande att 

specialiserade enheter kan skilja sig åt gällande arbetsuppgifter och synen på klienter. Trots 

att bedömningarna kan skilja sig mellan enheterna, försöker de undvika detta genom att skapa 

en samsyn. Utredningsenheten försöker bedöma i linje med mottagningsenhetens bedömning. 

  

Johansson (2007) förklarar att masshantering av klienter medför att arbetet blir mer 

rutinbetonad i strävan efter en snabbare handläggning. Socialsekreterarna blir vana med att 

göra grundutredningar och bedömningar utifrån en begränsad kontakt. Det kräver dock att 

socialsekreteraren kan göra rättssäkra bedömningar och individuella prövningar, även om inte 

relationen med klienten är långvarig. Socialsekreterarna menar att fördelen med arbetssättet är 

att utredningen av klientens behov redan är färdig när utredningsenheten tar vid. 

Utredningsenheten kan utifrån grundutredningen arbeta vidare med klienten. 

Socialsekreterarna upplever att överlämningen av ärenden kan både vara på gott och ont. 

Ibland upplever socialsekreterarna att de personligen känner lättnad, men det kan stundtals 

upplevas vemodigt. Men en uppdelad ärendegång innebär fler nackdelar än fördelar för 

klienten. Intervjupersonerna säger att klienten kan påverkas negativt på grund av arbetssättet. 

Då klienten tvingas till ett handläggarbyte trots att klienten har etablerat en relation med sin 

första handläggare. Om det motförmodan finns ett stort behov kan den enskilda 

socialsekreteraren i undantagsfall behålla klienten på mottagningsenheten med enhetschefens 

godkännande. Socialsekreterare 2 berättar: 

 

jag har faktiskt sagt till våran chef vid, ett eller kanske två tillfällen, att jag 

vill nog ha kvar honom någon månad till liksom för att.. någon som hade 

blivit beviljad övergångsbostad hos oss, då så ville jag liksom se att han fick 

den här.. att han fick flytta och att han fick komma igång och han fick hjälp 

med möbler och allt bara funkade. Sen ville jag lämna över honom. Så det 

resulterade i att jag hade honom typ ett halvår eller någonting. Så där bad jag 

om att få ha kvar honom just för att det skulle bli en bra övergång då. [...] 

 

Socialtjänsten har en bestämd rutin på hur arbetet ska organiseras. Det betyder att 

socialsekreteraren ska lämna över ärendet till utredningsenheten efter två månader. Svensson, 

Johansson och Laanemets (2008) berättar att handlingsutrymme innebär en möjlighet att välja 

hur socialarbetaren ska agera utifrån det utrymme organisationens uppdrag sätter. Det innebär 

också att ha kunskap om och en professionell hållning till vilka handlingar som är rimliga och 
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meningsfulla. Handlingsutrymme innebär inte endast möjligheten att välja, utan också 

kompetensen till att bedöma det rimliga valen. Genom att skjuta upp överlämningen av 

ärendet till utredningsenheten och därmed avviker från organisationens fasta rutiner använder 

socialsekreteraren sitt handlingsutrymme. Socialsekreteraren ansåg att en överlämning inte 

var aktuell efter två månader för att säkerställa att klienten fick sina behov tillgodosedda. 

Valet ansåg socialsekreteraren var rimligt och meningsfullt och valde därför att gå utanför 

organisationens rutiner. 

 

6. Avslutande diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka mot bakgrund av specialiseringen, hur klienten 

formas i en process genom kategorisering och sortering på mottagningsenheten för 

försörjningsstöd. Vilka faktorer yrkesverksamma uppfattar blir problematiskt i 

handläggningen av ärenden samt socialsekreterares tillvägagångssätt för att bemöta klientens 

behov. Vår undersökning visar att klienten behöver formas om för att få tillträde till 

organisationen. Klienten kategoriseras och sorteras redan vid första kontakten med 

mottagningsenheten, där organisationen tar fasta på specifika egenskaper hos klienten för att 

se om klienten kan matchas med organisationen. Checklistan är en tydlig markör för hur det 

här tar sig i uttryck. Vi kan se att personer som stämmer överens med organisationens ramar, 

har lättare att få tillträde till organisationen. Ärendets grad av komplexitet gör att 

mottagningsenheten skiljer på lätta och svåra ärenden. Ett lätt ärende innebär att klienten 

uppfyller organisationens krav och blir därmed lätt att bedöma. Medan klienter som har flera 

olika sociala problem definieras som svåra ärenden, vilket vi kan se beror på organisationens 

snäva specialiseringsområde. Det saknas utrymme för en specialiserad organisation att ta 

hänsyn och tillfredsställa hela klientens problembild. En specialiserad organisation kräver i 

princip att en klient är svart eller vit, men i och med komplexiteten uppstår gråzoner där 

klienten hamnar i kläm på olika sätt. Vi kan därmed se att på det sätt som organisationen 

arbetar efter går inte alltid att följa och undantag krävs. Det är då upp till den enskilda 

socialsekreteraren att välja att följa organisationens strikta ramar eller använda sitt 

handlingsutrymme.    

 

Vi har under studiens gång reflekterat över hur komplex varje människa är, och vi har 

förståelse för de svårigheter som kan uppkomma i en specialiserad socialtjänst. Med tanke på 

att alla människor är olika, blir det därför svårt att ibland ha för snäva organisatoriska ramar. 
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Det blir tydligt genom att socialsekreterarna måste använda sig av sitt handlingsutrymme för 

att kunna tillfredsställa klientens behov. Det är ett tecken på att organisationen inte är 

uppbyggd för att kunna hantera den komplexa människan. Beroende på hur organisationen 

har valt att organisera sig påverkar det klienten på ett eller annat sätt, vilket vi anser är viktigt 

att ha i åtanke vid organisationsförändringar. I likhet med tidigare forskning har vi 

uppmärksammat att det finns både för-och nackdelar med en specialiserad socialtjänst. Där en 

specialiserad socialtjänst bidrar till att socialsekreteraren får en ökad kompetens inom sitt 

specialiseringsområde, men samtidigt minskar helhetssynen av klienten och 

socialsekreteraren får svårt att ta hänsyn till hela klientens problembild. En fråga som vi 

ställer oss då är: Sker organisationsförändringar för organisationens eller klientens bästa?  För 

vad som framkommer i studien innebär specialiseringen fler fördelar för organisationen än för 

klienten. Som tidigare forskning visar är det allt fler kommuner i Sverige som väljer att 

specialisera sin socialtjänst. Där tidigare forskning belyser skillnaden på en integrerad 

respektive specialiserad socialtjänst, men vi anser att det är viktigt att uppmärksamma hur 

specialiseringen tar sig i uttryck i klientarbetet och dess konsekvenser. Vår studie bidrar 

därför till en ökad medvetenhet och kunskap om när specialiseringen blir problematisk i 

arbetet med klienten.  

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom vi endast har studerat hur specialiseringen tar sig i uttryck i klientarbetet i 

mottagningsenheten för försörjningsstöd, uppmanar vi till forskning om hur specialiseringen 

tar sig i uttryck i klientarbetet inom hela socialtjänsten. Genom att studera hela socialtjänsten 

skulle det bidra till en bättre generell bild som kan appliceras på flera kommuner. Hela 

socialtjänsten genomgår en organisationsförändring och berör inte endast enheten för 

försörjningsstöd. Likt det som beskrivs i tidigare forskning är specialiseringen dåligt belyst 

gällande specialiseringens konsekvenser för klienten. Vi anser att det är ett angeläget ämne 

som behöver uppmärksammas mer inom forskningen eftersom alltfler kommuner väljer att 

specialisera sina socialtjänster. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Vi heter Linnea Skärle och Anna Hentilä och vi läser vår sjätte termin på 

socionomprogrammet i Kalmar. Vi håller just nu på och skriver en uppsats. Syftet med 

studien är att undersöka hur ni arbetar i mottagningsfasen på socialtjänsten och därmed 

möjligheten till att tillfredsställa klientens behov.  

 

Vi är väldigt tacksamma för er medverkan och för att få ta del av era upplevelser samt era 

erfarenheter, de är betydelsefulla för vår studie. Vi vill informera om att er medverkan är 

frivillig, ni kan därför välja att avbryta intervjun och medverkan utan att ge några specifika 

skäl. Ni kan även välja att avstå att svara på frågorna som ni inte kan eller vill svara på. Er 

medverkan i undersökningen kommer vara anonym, det vill säga att vi inte kommer avslöja 

någons identitet. Uppgifterna som lämnas ut, kommer enbart användas till vår studie.  

Vi ämnar att intervjua en enhetschef samt två fokusgrupper bestående av tre socialsekreterare 

i vardera grupp. I fokusgrupperna kommer vi att använda oss av typfall som ett 

diskussionsunderlag under intervjuerna   

 

Under intervjuerna kommer vi att spela in samtalen för att ha möjlighet att ge en fullständig 

återgivelse av vad som sagt under intervjun. Det inspelade materialet kommer endast att 

användas av oss och kommer sedan att raderas när uppsatsen är färdig.  

 

Ni kan alltid kontakta oss innan och efter intervjun om ni har några frågor eller synpunkter. 

Ni har också möjligheten att kontakta vår handledare vid Linnéuniversitetet, Peter Hultgren. 

Vi vill en än gång tacka för er medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar 

Linnea Skärle och Anna Hentilä. 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide enhetschef 

 

Inledande frågor 

 Vad har du för befattning? 

 Vad är dina arbetsuppgifter? 

 Hur länge har du arbetat som …. på den här arbetsplatsen? 

 Vad har du för tidigare yrkeserfarenheter inom socialt arbete? 

 Beskriv hur försörjningsstödenheten är organiserad? Vilka arbetar där och med vilka 

kvalifikationer? 

 

Huvudfrågor 

 Vilka lagar, regler och styrdokument ligger till grund för ditt arbete? 

 Vill du berätta om ett typiskt/otypiskt ärende inom din verksamhet? 

 Hur brukar den första kontakten med er se ut? 

 Vad blir er uppgift under första kontakten? 

 

 Berätta om klientens rättigheter och skyldigheter? 

 Berätta om en klient som kan uppfattas som ett “lätt ärende”? 

 Berätta om en klient som kan uppfattas som ett “svårt ärende”? 

 Vad gör en klient svårbedömd? 

 Vilken typ av klient återkommer? 

 Vilken typ av klient kommer en gång och aldrig mer? 

 Följdfråga 

 

 Vilka främsta lagar och regler påverkar socialsekreterarnas klientarbete?  

 Hur kan arbetet skilja sig åt mellan olika socialsekreterare? 

 Hur tycker du att den enskilda socialsekreteraren får utrymme för sin kompetens? 

 

 Vilka för- och nackdelar finns det med att arbeta på det sättet som ni gör? 

 Hur har ni kommit fram till hur arbetet ska organiseras? 

 Har du erfarenheter av andra arbetssätt? I så fall vilka?  

 Hur kan ni själva påverka ert arbetssätt utifrån era styrdokument? 
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 Vad tycker du om att arbeta med den här organisationstypen? 

 Vad skulle du vilja dela med dig till andra kommuner och vad vill du helst förändra? 

 

 Om du fick välja, hur skulle du organisera försörjningsstödsenheten? 

 Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 3 
 

 

Intervjuguide fokusgrupp 1 

 

Inledande frågor 

 Vad har ni för befattning? 

 Hur länge har ni arbetat här? 

 Vad är era arbetsuppgifter? 

 

Huvudfrågor 

 Hur brukar första kontakten med försörjningsstöd se ut? 

 Hur kommer ni i kontakt med klienten första gången och vad blir er uppgift? 

 Vill ni berätta om ett typiskt/otypiskt ärende inom er verksamhet? 

 Hur blir ni tilldelade ärenden? 

 Finns det någon tanke med uppdelningen av ärendena? 

 Händer det att ni byter ärenden med varandra? I så fall varför? 

 

 Berätta om en klient som uppfattas som ett “lätt ärende”? 

 Vad gör en klient lättbedömd? 

 Berätta om en klient som uppfattas som ett “svårt ärende”? 

 Vad gör en klient svårbedömd? 

 Vilken sorts problematik hos klienten kommer ni i kontakt med förutom den 

ekonomiska? 

 Finns det olika grader av komplexitet hos en klient? I så fall vilka? 

 

 Hur upplever ni att era bedömningsmaterial är anpassade till klientens olika behov? 

 Händer det att ni upplever att klienten hamnar i kläm på grund av hur organisationen 

är uppbyggd? 

 Skulle ni vilja berätta om ni arbetar efter en helhetssyn av klienten? och i så fall på 

vilket sätt?  

 Är helhetssynen önskvärt och något ni eftersträvar?  
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 Vilka hinder kan uppstå som kan påverka helhetssynen?     
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Bilaga 4 
 

 

Intervjuguide fokusgrupp 2 

 

Komplexitet 

 Hur mycket kan ni ta hänsyn till klientens multiproblematik? 

 Vad innebär det att personen gör “allt den kan”?  

 Varför tror ni att klienter hamnar mellan “stolarna” i den här gråzonen som ni pratar 

om?  

 Vad gör ni när klienten hamnar i gråzonen?  

 

Klientens önskemål och behov 

 Vad händer om klientkraven krockar med organisationens krav?  

 Hur upplever ni att ni kan utesluta eller tillägga delar i utredningsmallen?  

 Hur ställer ni er till att klienten fortfarande hör av sig till er trots att den har bytt 

handläggare? 

 

Tid och effektivitet 

 Vad innebär det att lägga mycket tid på ett ärende?  

 Finns det utrymme för tidskrävande ärenden?  

 Vad tycker ni om att ni har hand om klienten i ca två månader?  

 Varför tror ni att man arbetar som man gör i mottagningsenheten vid första kontakten 

med klienten? 

 

Ansvarsområde 

 Hur påverkas klientarbetet när ansvarsområdena är otydliga mellan enheterna?  

 

Krav och motkrav 

 Hur tänker ni när försörjningsstödspengarna går till något annat än vad det är ämnat 

för? Och blir det några konsekvenser för den här personen nästa gång den ansöker? 

 

Övriga frågor 
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 Vi har kollat på den här checklistan och där frågar ni om vilka huvudorsaker till varför 

personen är i behov av försörjningsstöd, men hur mycket vikt lägger ni vid orsaken? 
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Bilaga 5 
 

 

CHECKLISTA 
 

Datum Mottagningssekreterare 

 

……………………………………..     

………………………………….. 

SAMTAL FRÅN 

Namn  Klient 
 

Anhörig 
 

Anmälar

e 

 Handläggare på 

socialförv. 

 Annan 

myndighet 
 

……………………

……. 

 

PERSONUPPGIFTER 

Namn Personnummer 

  

Sammanboende / maka Personnummer 

  

Adress Telefon 

  

 

 
TIDIGARE KONTAKT 

 När ? Vem ? 
 Nej  Ja 

NU AKTUELL KONTAKT 
Social situation – Sysselsättning – Ekonomi – Aktuellt behov – Mottagningssekreterarens bedömning 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Huvudsakliga ingångsorsaker (en eller flera):  AF |  Boende |  FK |  Skulder |  Tillfälligt behov 

EKONOMISK SITUATION 

INKOMSTER  UTGIFTER   
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 Lön efter skatt …………………….  Norm …………………….  
 A-kassa / Alfa-kassa …………………….  Hyra …………………….  
 Barnbidrag / Studiebidrag …………………….  Fack och a-kasseavgift …………………….  
 Bostadsbidrag …………………….  Barnomsorg / Hemtjänst …………………….  
 Pension / Sjukersättning …………………….  Hushållsel …………………….  
 Sjuk- och Föräldrapenning …………………….  Hemförsäkring …………………….  
 Underhållsstöd …………………….  Läkarvård / medicin …………………….  
 Utbildningsbidrag …………………….  Arbetsresor …………………….  
 Andra inkomster (studielån, 

andra studiestöd, familjebidrag, livränta, 

AMF, överskjutande skatt, etc) 
……………………. 

 

 ………………………… 

= 

 

……………………. 

 

 

…………………………... …………………….    

=  Överskott (+) / Underskott (-)   
     

 
 


