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Abstract 
 

 

Authors: Märta Claëson och Lyudmyla Jacobs 

Title: ”Staractor, minor character or just a figurant – a study about how social welfare officers 

experience discretion in work with social assistance”  

Supervisor: Stig Linde 

 

The purpose of this study was to examine what kind of difficulties and possibilities social 

welfare officers experience with the discretion in the processing of social assistance cases. 

Investigation is based on qualitative semistructured interviews with eight social welfare 

officers who work at social welfare offices in five different districts in Malmo city. Three 

vignettes is a complement to interview questions. Persons interviewed were selected on the 

base of showed interest to take part in the investigation.The following questions to answer the 

purpose of our study were: Which thoughts do social welfare officers have about the 

discretion? How do they describe the concept of discretion? Do they experience discretion as 

an advantage or a disadvantage in work with social assistance? How do social welfare officers 

experience legal security versus discretion? Theories that were used to analyze data were 

Lipsky’s theory about street-level bureaucracy and Berglind’s theory of action. The result 

shows considerable differences in experiences that social welfare officers have about 

discretion in work with social assistance. 
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Förord 
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1. INLEDNING 

1.1 Problemformulering 

Sedan starten på socionomutbildningen har handlingsutrymme varit ett återkommande 

begrepp för oss studenter, inte bara under föreläsningar utan även i kurslitteraturen och dylikt. 

Begreppet handlingsutrymme ger enligt oss nästan uttryck för något hemlighetsfullt. Det finns 

överallt. Svårigheter finns dock med att riktigt sätta fingret på vad det verkligen är för 

någonting. På samma gång är det något som alla socionomer dagligen skall förhålla sig till i 

sin yrkesprofession.  

 

Att handlingsutrymme existerar ute på fältet blev vi varse om under vår praktik tid som 

genomfördes inom socialtjänsten. Intresset för socialsekreterarens handlingsutrymme, 

gällande handläggning av ärenden med ekonomiskt bistånd, väcktes då handlingsutrymmet 

upplevdes som olika stort i det dagliga arbetet med klienterna. Även om det enligt oss finns en 

generell uppfattning att handläggning av ekonomiskt bistånd är en okomplicerad uppgift, 

tvingas socialsekreterare i arbetet med ekonomiskt bistånd fatta beslut som är av stor 

betydelse för enskilda personers liv. Vi kunde inte förstå hur det inom ekonomiskt bistånd 

uppstår olika bedömningar av liknande ärenden beroende på vilken socialsekreterare som 

fattar besluten.  Det var just de olika socialsekreterarnas bedömningar som skapade en liten 

oroväckande känsla hos oss, hur rättssäkert är det egentligen med handlingsutrymme i arbetet 

med ekonomiskt bistånd. Hur kommer det sig att organisationen har regler och förordningar 

som varje socialsekreterare ska hålla sig till samt ramlagen Socialtjänstlagen (2001:453) som 

begränsar socialsekreterare avseende beslutsfattandet, och ändå finns det utrymme för olika 

bedömningar. Då vi anser att frågan kring handlingsutrymme och rättssäkerheten i arbetet 

med ekonomiskt bistånd kräver mer tid och djupare kunskaper, valde vi att rikta in oss på 

själva begreppet handlingsutrymme. Hur uppfattar socialsekreterarna själva det omtalade 

handlingsutrymmet? 

 

Enligt Svensson (2008) är handlingsutrymme för socialsekreteraren en möjlighet till att 

bestämma hur denna själv skall agera inom de ramar som organisationens uppdrag har. Att 

nyttja kunskap av professionellt slag som skall ha inflytande på förnuftiga och passande 

handlingar är också en innebörd av handlingsutrymmet. I samverkan mellan professionen och 

organisationen formas handlingsutrymmet.  Svensson (2008) menar att handlingsutrymme är 

en ofrånkomlig aspekt i socialt arbete. Detta då socialsekreterarna dagligen möter händelser 
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av växlande slag samt skiftande behov. Handlingsutrymme är resultatet av beslutsfattande, 

bedömningar samt rutiner. Det är inte regler eller frånvaron av dessa som blir 

handlingsutrymmet, det är istället socialsekreterarens möjlighet att handla inom reglerna. 

 

Att forskare inom socialt arbete diskuterar begreppet handlingsutrymme vittnar artiklar i 

tidsskriften Socionomen om. Begreppet debatteras och vinklas utifrån främst juridiska 

aspekter. Det framkommer att ett stort handlingsutrymme givits till socialsekreterarna av 

lagstiftaren. Detta menar dock Fredriksson (2009) bero på tron till professionen, 

socialsekreterarna har förmågan att själva komma fram till klientens bästa.  

 

Då utbildningen närmar sig sitt slut och vi fortfarande upplever innebörden av begreppet 

handlingsutrymme som något relativt diffust, finns all anledning till att forska vidare kring 

detta enligt oss lite mytomspunna begrepp.   
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1.2 Syfte  

 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka vad socialsekreterare upplever som 

svårigheter och möjligheter med det handlingsutrymmet som ges i handläggning av ärenden 

med ekonomiskt bistånd. 

 

1.2.1 Frågeställningar 

 

- Hur beskriver socialsekreterarna begreppet handlingsutrymme? 

- Hur tänker socialsekreterarna kring fördelar och nackdelar med handlingsutrymme i 

arbetet med ekonomiskt bistånd? 

- Hur ser socialsekreterare på rättssäkerheten kontra handlingsutrymme? 

 

 

1.3 Fortsatt framställning 
 

En kort beskrivning av Socialtjänstlagen inleder arbetet, för att läsaren skall få en förståelse 

hur arbetet med ekonomiskt bistånd utförs av socialsekreterarna. Vidare introduceras tidigare 

forskning som redogör handlingsutrymme utifrån avhandlingar och annan litteratur.   

Analysen bygger på intervjuer som sedan applicerats på teori och tidigare forskning. Först 

presenteras resultat av vinjetter därefter följer resultatredovisning av intervjuer. Arbetet 

avslutas med en sammanfattning och slutdiskussion.  
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1.4 Centrala begrepp 

 

Handlingsutrymme 

Handlingsutrymme enligt Svensson (2008) betyder att som socialsekreterare kunna ha 

möjlighet till att välja hur denne skall handla med hänsyn till utrymmet som organisationens 

uppdrag sätter. Begreppet medför även att kunna ha en professionell hållning och kunskap 

vilka påverkar rimliga och meningsfulla handlingar.  

 

Rättsäkerhet 

Begreppet rättsäkerhet medför förutsebarhet i rättsliga angelägenheter (Frändberg, 2000). 

Vidare anser Byberg (2002) att rättsäkerheten syftar på att ge möjlighet för medborgarna att 

kunna förutse myndigheters beslut samt att individen inte skall behandlas godtyckligt.  

 

Gräsrotsbyråkrat 

 

Enligt Lipsky (1980) innebär begreppet gräsrotsbyråkrat en tjänsteman som har en dubbel 

roll, dels att vara medmänniska och samtidigt representera en organisation.   

 

Ramlag 

Begreppet ramlagstiftning gäller lagar vilka har ett innehåll av allmänt slag, som framför allt 

har allmänna principer och mål samt bara några få faktiska handlingsregler (Hollander och 

Bergström, 2009). Ramlagskonstruktionen ger kommunerna mer möjligheter att lokalt 

anpassa insatser efter individuella förutsättningar (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Ekonomiskt bistånd 

 

Enligt Socialstyrelsen (2004) definieras ekonomiskt bistånd som välfärdssystemens yttersta 

skyddsnät för individer som inte kan försörja sig själva. Ekonomiskt bistånd är uppdelat i två 

delar: försörjningsstöd och livsföring i övrigt. Försörjningsstöd består av en riksnorm och 

skäliga kostnader utanför riksnormen. Livsföring i övrigt är den delen av det ekonomiska 

biståndet som prövas individuellt. Det avser alla de olika behov som en enskilde kan behöva 

för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå.  
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2. TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Socialtjänstlagen 

Socialtjänstlagen härrör från det tidiga åttitalet och har sedan dess genomgått flertalet 

förändringar, både organisatoriska och lagstiftningsmässiga. År 2002 kom en ny 

socialtjänstlag till och en omarbetning av denna kommer med all sannolikhet att ske i 

framtiden. Djupgående ändringar har gjorts i den kommunala organisationen de senaste 

årtiondena. Sedan kommunallagen från 1992 utvidgades fick de svenska kommunerna mer 

frihet att organisera sin kommunala verksamhet. Möjlighet finns för att socialtjänsten skall 

kunna anpassas till politiska och strukturella förutsättningar. Ramlagskonstruktionen av 

Socialtjänstlagen möjliggör olika tolkningar av lagens intentioner. Huvudsyftet med ramlagar 

är att de skall kunna anpassas till lokala behov samt förhållanden. Olika tolkningsmöjligheter 

kan då uppstå, likaså finns det plats för olika värderingar i beslutsfattandet (Pettersson, 2009).     

 

Socialtjänstlagen 1 §, portalparagrafen har mål av varierande slag. Demokrati, jämlikhet i 

levnadsvillkor samt solidaritet är politiska mål. Mål vilka är kopplade till det praktiska sociala 

arbetet kan vara social och ekonomisk trygghet. Rättvisa är ett begrepp som inte hittas i 

portalparagrafen. Dock kan jämlikhet i levnadsvillkor ses som ett resultat av en allomfattande 

rättviseprincip. Att införa en riksnorm är en ansats till att göra rättvisan större för de personer 

vilka har behov av ekonomisk hjälp. Socialtjänsten, vilken är en samhällsfunktion, utsätts 

ständigt för påverkan samt krav utifrån. Intressen av mer allmänna slag blir därför 

ofrånkomliga att ta hänsyn till. Detta resulterar dock i att det påverkar den egne personens 

legitima intressen. Då intressekonflikter uppstår får oftast klienternas intresse ge vika för 

exempelvis kommunmedborgarnas allmänna intresse. Insatserna inom socialt arbete bygger 

bland annat på principen helhetssyn samt normaliseringsprincipen. Under flera år präglade 

helhetssyn socialtjänstens funktion samt uppbyggnad. Idag har utvecklingen gått åt ett annat 

håll, bland annat uppdelning i funktioner och uppdelning på beställare och utförare. Villkoren 

för att utöva helhetsinsatser har därav reformerats. I enlighet med socialtjänstlagen är 

helhetssyn ett synsätt som ännu skall vara aktuellt (Pettersson, 2009).   

 

Bergmark (2009) skriver att det svenska socialpolitiska stödsystemet innehåller socialbidrag, 

vilket beskrivs som det yttersta skyddsnätet i samhället. Socialbidraget blir räddningen för att 

erbjuda en ”skälig levnadsnivå” när varken socialförsäkringar eller arbetsmarknaden har 

möjliga åtgärder. Vem som blir bidragstagare hänger till stor del samman med uppbyggnaden 
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av det socialpolitiska systemet i övrigt. Det förekommer ofta diskussioner och omprövningar 

kring organisationen av handläggningen av socialbidrag. Rättssäkerhet, kostnader, 

effektivitet, tillgänglighet samt klienters rätt till riktig hjälp är perspektiv vilka då prövas i 

skiftande utsträckning. Vid socialbidragshandläggning är klienterna i en beroendeställning, 

eftersom de bland annat saknar annan inkomstkälla. Klienten blir på så vis utlämnad åt 

socialtjänsten, som tar beslut ifall bidrag skall beviljas eller ej samt möjliga villkor som 

utformas (Bergmark, 2009).  

 

2.2 Socialsekreteraren och klienten 

Billquist (1999) skriver i sin avhandling ”Rummet, mötet och ritualerna” bland annat om 

mötet mellan socialsekreterare och klient samt klientarbete i ekonomiärenden. Det sociala 

arbetet som utförs inom socialtjänstens individ och familjeomsorg är styrt av uppgifter och 

mål som Socialtjänstlagen fastställt. Socialt arbete inkluderar ett individinriktat, ett allmänt 

samt ett strukturinriktat arbete. Individinriktat socialt arbete innebär bland annat ekonomisk 

hjälp samt övrigt bistånd till enskilda och familjer vilka är i behov av det. Det är själva 

klientarbetet som är kärnan i socialt arbete, i första hand det som inträffar vid 

socialsekreterarens och klientens möte. Mycket av den forskning som gjorts kring 

socialbyråarbeten pekar på att arbetet styrs av ritualiserade handlingsmönster och rutiner samt 

byråkrati. Det vill säga arbetet är format av administrativa rutiner och regelstyrning. Billquist 

(1999) skriver att organisationen inte har som vana att ta hänsyn till klientens situation från en 

helhetssyn. Motsägelsefulla drag finns inbyggt i arbetets organisatoriska form. Bland annat 

skall en likabehandling utifrån regler finnas och på samma gång skall var och en bli mött 

utifrån sitt individuella behov. Handläggningen av klientarbetet på socialkontor genomgår 

flera olika stadier. Mottagning, utredning, åtgärd och avslutning, vilka även går in i varandra 

samt även överlappar vid vissa tillfällen. Vilka klienter som har rätt till ekonomiskt bistånd 

styrs främst av regler och lagar men även av handläggarens tidigare erfarenhet, personliga 

preferenser samt slumpmässiga omständigheter. I förhandlingarna mellan socialsekreterare 

och klient i ekonomiärenden använder sig socialsekreteraren företrädesvis sig av en strategi 

vilken åberopar regler, normer och bestämmelser. Då klienten i de flesta fall inte vet vad som 

gäller för att få hjälp har denne inte någon möjlighet att lägga upp en vinnande strategi.  Till 

stor del handlar förhandlingarna om huruvida klienten fullgör de bidragsformella aspekterna 

för att uppbära ekonomisk hjälp eller inte. Socialsekreterare använder sig ofta av ett 

standardiserat arbetssätt, vilket ger minimalt utrymme för ett relationellt och stödjande 
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förhållningssätt. Dock kan socialsekretare enligt Billquist (1999) komma att särbehandla och 

favorisera klienter utifrån personliga preferenser. I sådana fall kan socialsekretare i relativ hög 

grad använda sig av det handlingsutrymme som de har. Billquist (1999) tar även upp så 

kallade ärendediskussioner, vilket är ett arbete som har stor betydelse för klienterna. Flertalet 

av de beslut vilka fattas gällande socialbidrag kommer till efter samtal med chefen eller 

genomgång i en ärendediskussion. Under en ärendediskussion skapas bilder av klienterna. 

Med utgångspunkt från dessa bilder handlar sedan socialsekreterarna.  Vidare skriver Billquist 

(1999) att socialsekreterarnas arbete inom det sociala område kan framställas som ett oklart, 

defensivt, ensamt, kluvet samt byråkratiskt arbete. Yrkesidentiteten är för många 

socialsekreterare vacklande, svag och även diffus. Socialsekreterarna har svårigheter med att 

precisera sin yrkesroll samt göra det begripligt för andra vad ens arbetsuppgifter är. 

Billquist (1999) menar att det inte bara är klienterna som berörs av de verksamma krafterna 

inom organisationen, utan även socialsekreterarna.  Organisationen som socialsekreterarna 

jobbar inom är kontrollerande, administrativ samt byråkratisk. Detta påverkar 

socialsekreterarna som skall ge individuell hjälp till varje klient och på samma gång arbeta 

efter regler, lagar och rutiner. Det blir en inre motsättning hos socialsekreterarna som de 

fastnar i. Socialsekreterarna har en önskan att förmedla och kunna hjälpa men måste hela 

tiden anpassa arbetet utifrån bland annat kontroll och normer som råder. 

Samhällsutvecklingen och den organisatoriska uppbyggnaden samt det hårdnade ekonomiska 

klimatet som råder gör det inte lättare för utvecklingen av arbetet på socialbyråer.  

 

2.3 Variationer i bedömningar 

Om vi tar en titt på vad tidigare forskning säger om skillnader i beslutsfattande i arbetet med 

ekonomiskt bistånd så visar det att olikheterna i bedömningar finns inte bara på kommunal 

nivå utan också mellan handläggare inom samma kommun (Stranz, 2007). Det finns dock inte 

några bevis på att grunden till variation i bedömningar beror på Socialtjänstlagens 

ramlagskaraktär. Stranz (2007) förklarar i sin doktorsavhandling ”Utrymme för variation – 

omprövning av socialbidrag” att socialtjänstlagen lutar sig mer åt målrationalitet än 

normrationalitet. Skillnaden mellan de två olika begreppen är att normrationalitet handlar om 

att alla ärenden med samma förutsättningar ska behandlas lika medan målrationalitet 

fokuserar mer på individuella bedömningar i varje enskilt fall. Att använda sig av ett 

målrationellt system kan vara till stor fördel för socialsekreterarna då varje individs egna 

problematiska situation ställs i centrum. En del ärenden som socialsekreterare handlägger kan 
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ibland likna varandra till stor del men det går inte att säga att fallen är identiska. Utifrån ett 

rättssäkerhetsperspektiv finns det en del svårigheter med individuella bedömningar i liknande 

fall. Därför är en viktig faktor för graden av rättssäkerheten klientens rätt och möjlighet att 

överklaga beslut. Resultatet blir att krav sätts på att göra individuella bedömningar gentemot 

att Socialtjänstlagen inte kan garantera ett rättssäkert system. Detta leder då till att de ärenden 

som är väldigt lika varandra kan bedömas olika sett utifrån lagstiftningen. En annan faktor 

som spelar roll i hur variationen av bedömningar artar sig är arbetets organisering vilket enligt 

Stranz är av störst betydelse. Stranz (2007) menar att de organisatoriska förutsättningarna 

sådana som Socialtjänstlagen, råd och hänvisningar från Socialstyrelsen används för att 

bestämma de rangordnade regler i arbetet vilket både kan öka och minska individuellt 

handlingsutrymme hos socialsekreterarna. Stranz (2007) beskriver även specialisering av 

arbetet, ärendebelastning samt delegationsordning som faktorer som kan ge ett större 

handlingsutrymme och till viss del förklara variationer i bedömningar. Med detta menar 

Stranz (2007) att en hög specialisering kan ge handläggarna mer handlingsutrymme i den 

meningen att socialsekreterarna blir mer generösa och benägna till bifallsbeslut. Stranz (2007) 

ser ett tydligt samband mellan hög ärendebelastning och bifallsbeslut. Detta då hög 

ärendebelastning ger fler bifallsbeslut har sin grund i att avslagsbeslut kräver mer arbete och 

tid för att skriva grundliga beslutsmotiveringar och hantera sökandens överklaganden. Enligt 

Stranz (2007) kan organisationen använda sig av en avgränsad delegation för att kunna 

kontrollera handläggarnas arbete i högre grad och med detta minska graden av 

handlingsutrymme.  

Individuella egenskaper hos socialsekreterarna är av mindre betydelse för besluten.  

Professionella särdrag, det vill säga yrkeserfarenhet, kan dock påverka besluten i större grad. 

Stranz studie visar att socialsekreterare med en lång yrkeserfarenhet i arbetet är mer 

restriktiva i sina bedömningar avseende beslut, särskilt till höga beviljade summor (Stranz, 

2007). 

 

2.4 Socialarbetarens diskretion 

Evans och Harris (2004) diskuterar i sin artikel ”Street-level bureaucracy, social work and the 

(exaggerated) death of discretion” kring betydelsen av socialarbetarnas diskretion som kan 

finnas vid olika bedömningar. Med diskretion menas handlingsutrymme för individuella val 

avseende rätten att fatta vissa beslut inom ramen för ett visst tjänsteutövande. Enligt 

författarna är diskretion varken bra eller dåligt i sig själv men de poängterar att mer 
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organisatoriska regler kan skapa högre grad av diskretion. Vid vissa tillfällen kan diskretion 

vara ett väldigt viktigt attribut för att utföra professionell socialt arbete. Vid andra tillfällen 

kan det användas som täckmantel för att gömma sig under politikerna och deras 

beslutsfattande. Diskretion kan också uppfattas som en möjlighet för tjänstemannen att 

använda sig av maktmissbruk. Vad det gäller organisationen gör dess struktur så att de 

personer som kommer i kontakt med street-level bureaucracy måste förlita sig på 

tjänstemannens besked, vilket egentligen är ett resultat av tjänstemannens personliga 

tolkningar av de formella reglerna. Tjänstemännen väljer vilken information som ska 

förmedlas till klienterna. På detta sätt blir organisationens anställda policyförmedlare i 

förhållande till dem som efterfrågar organisationens tjänster. Socialarbetarnas diskretion kan 

troligen begränsas av socialarbetarens dubbla uppdrag som hjälpare till klienten och 

representant för organisationen. Socialarbetaren ska i förväg anpassa insatser och åtgärder för 

klienten efter acceptabla budgetramar. Det som kan hända när organisationen försöker 

begränsa socialarbetarens handlingsfrihet genom regler, är att socialsekreteraren distanserar 

sig från klienterna. 

 

2.5 Organisation och handlingsutrymme 

Byberg (2002) undersöker i sin avhandling ”Kontroll eller handlingsfrihet? – en studie av 

organiseringens betydelse i socialbidragsarbetet” om organiseringen av arbetet har någon 

påverkan för kommunernas bidragskostnader och sökandens lika möjligheter till en rättsäker 

handläggning av ärenden. Eftersom organisationer innehåller många olika individer kan det 

orsaka oenighet hos de anställda om hur arbetet ska utövas. För att begränsa enskilda 

tjänstemäns handlingsutrymme i beslutsfattande ska specialisering i arbetet utföras, 

poängterar Byberg till skillnad från Stranz. Med specialisering i arbetet menar Byberg att 

socialsekreterarna ska ha avgränsat ansvarsområde med begränsade arbetsuppgifter som ska 

ge dem möjlighet att arbeta mot gemensamt organisationens mål. Byberg (2002) tar upp olika 

former av kontroll inom specialiserade organisationer: kontroll över anställdas 

handlingsutrymme, kontroll över vilka arbetsmetoder som används, kontroll över att sökande 

blir behandlade på liknande sätt. Enligt Byberg lämnar strikta regler och kontroll inte så 

mycket utrymme för individuellt handlande som bidrar till högre grad av rättssäkerheten i 

arbetet. Byberg (2002) skriver att ett stort handlingsutrymme kan leda till en ökad stress och 

osäkerheten hos handläggaren. Det finns en fara med stort handlingsutrymme hos den 
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enskilda tjänstemannen där vissa klienter kan gynnas och andra kan skrämmas iväg, samt att 

ärenden kan handläggas olika inom samma organisation.  

 

3. TEORETISK REFERENSRAM 

3.1 Handlingsteori 

Hans Berglind (1995) skriver i sin bok ”Handlingsteori och mänskliga relationer” om 

begreppen handling och handlingsutrymme. En människas handlingsutrymme, de yttre 

förutsättningarna för ens handlande kan vara av både positiva samt besvärliga slag. En viss 

typ av omständigheter kan vara hindrande för ett handlande samtidigt som ett annat kan skapa 

gynnsammare förutsättningar för handlandet. Faktorerna kan vara av både yttre och inre slag. 

Hinder av inre karaktär gör det svårare för individen att påverka sitt handlande. Hinder av 

yttre karaktär påträffas på ett antal nivåer. De mellanmänskliga, interindividuella 

förutsättningarna kännetecknas av förhållandet mellan människor finns på en nivå. Vidare 

finns det även en intraindividuell, institutionell samt en samhällsnivå. Den institutionella 

nivån tar bland annat upp organisatoriska förutsättningar. Samtliga nivåer går inte direkt att 

åtskilja. Människor möts ofta i organisatoriska sammanhang, vilket ger en viss färgning. På 

samma vis präglas det organisatoriska sammanhanget av samhället som det befinner sig i. 

Enligt Berglind (1995) är människan en handlande varelse, och olika personer har försökt titta 

på en förståelse kring detta. Inom den symboliska interaktionismen är en grundläggande 

uppfattning att människan har ett själv. Vilket medför att denne kan bli ett objekt för sitt eget 

handlande, ”man kan handla mot sig själv som man skulle kunna handla mot andra” 

(Berglind, 1995). En person kan lägga fram olika skäl för sig själv, prata med sig själv kring 

vad man måste eller inte skall göra för något. En person har förmågan att exempelvis vara 

stolt över sig själv eller bli arg på sig själv. Objektet blir ett resultat av individens 

handlingsberedskap, något som en person konstruerar eller tillverkar. Med hjälp av 

tillverkningen av ett objekt ges en mening i tillvaron hos människan samt en mening åt denne 

som person. En människa frambringar sin värld samt sitt handlande och ger det på det sättet 

en mening. Till stor del är det en mening som flertalet andra människor delar. Meningen kan 

dock skilja sig utifrån vilken subkultur och kultur individen tillhör. Även individuella inslag 

vilket hänger samman med personliga erfarenheter kan påverka. 
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3.2 Den dramatiska pentaden  

Kenneth Burkes har enligt Berglind (1995) ett annat perspektiv att se handlandet utifrån. 

Kenneth Burkes säger att elementära tankefigurer finns, vilka används för att kunna göra 

handlandet begripligt inför oss själva och andra. På frågan om mänskligt handlande skall 

svaren på ett utförligt sätt ta fem aspekter i beaktning. Dessa aspekter utgör en del av Burkes 

analysmodell, ”den dramatiska pentaden” (Berglind, 1995). Aspekterna är: 

Handlingen, vad gjordes? Scenen/omgivningen, när och vad gjordes? Agenten/aktören, vem 

utförde handlingen? Medlet, hur gjordes det? Avsikt/syfte, varför gjordes det? (Berglind, 

1995). Större och eller mindre betoning kan läggas på de olika aspekterna, vilket kan få 

händelseförloppet att framträda i olika dager. Olika kulturer kan lägga mer eller mindre 

tonvikt på aspekterna. Analysschemat är bra på det sättet att det påvisar faktorer som kan 

begränsa handlingsutrymmet. En dramatiker har möjlighet att gestalta sitt drama så att det blir 

scenen eller andra agerande som uppfattas avgöra vad som skall hända i dramat. En annan 

person kan gestalta det så att det ger sken av att det är huvudrollsinnehavaren som är den 

drivande styrkan till vad som händer på scenen. Händelser i det verkliga livet kan med det här 

tänket översättas. En människa kan ha ett väldigt begränsat handlingsutrymme eller 

åtminstone tror sig ha det.  I fall att en människa är i tron av att ens eget handlande avgörs av 

exempelvis slump, tur eller arvsanlag istället för ens egen påverkan, kommer dessa 

föreställningar troligen fungera som en självuppfyllande profetia. 

 

Vidare skriver Berglind (1995) om hur möten mellan människor formas. Alla individer har 

sina egna glasögon och ser världen genom dessa. Glasögonen har dock blivit färgade av olika 

ting från barndomen. Detta medför att alla har någon form av en blind fläck, vilket begränsar 

ens synfält mer eller mindre. Människors möten är av olika slag, långvariga som korta. En del 

möten präglas av rutiner och regler, institutionaliserade möten är sådana möten. Utifrån ett 

handlingsperspektiv är det av stor vikt att beakta förväntningar och avsikter som parterna har 

på relationen. Ett möte med en hjälpare av professionellt slag är till stor del präglat av väldigt 

specifika förväntningar. Ytterligare aspekter handlar om parternas värdering av varandra och 

relationen dem emellan samt maktförhållandena mellan parterna. Maktförhållandena syftar på   

i vilken utsträckning parterna har möjlighet kontrollera eller påverka varandras behållning. I 

en relation av professionellt slag har hjälparen mer makt, detta på grund av möjligheterna att 

kunna påverka klientens behållning, exempelvis vid ekonomiskt bistånd. Parten av 

underordnat slag är dock inte fullständigt maktlös. Denne kan bland annat säga nej till 



15 

 

hjälparens förslag. Som regel undviker dock klienter detta då det kan riskera målet som denne 

vill uppnå. 

 

3.3 Lipskys teori 

Lipsky (1980) använder begreppet street-level bureacracy, gräsrotsbyråkrati, för att beskriva 

och analysera socialsekreterarnas dubbla roll inom organisationen. Lipsky menar att 

socialarbetarna har en konfliktfylld uppgift där de å ena sidan ska fullfölja organisationens 

krav och å andra sidan ska sträva efter att göra det bästa för klienten. Med andra ord hamnar 

de professionella mellan organisationens och klientens krav. Att vara gräsrotsbyråkrat kan ge 

grund till konflikter mellan att vara tjänsteman och organisationsrepresentant, samt att vara 

hjälpare och människa. Utifrån sin ärendebelastning måste socialsekreterare anpassa sitt 

arbete vilket kan ske genom att indela klienterna i kategorier efter deras problematik. Med 

andra ord att göra sitt arbete hanterbart utifrån organisationens förutsättningar. Lipsky menar 

att gräsrotsbyråkratens arbete inte kan utföras utifrån färdiga mönster då arbetet anses varar 

alltför komplicerat. I den dubbla rollen som gräsrotsbyråkraten har, måste denne förlita sig på 

sina egna omdömen i oförutserbara situationer. Tidsbrist och arbetsbelastning är faktorer som 

kräver att det finns en stor handlingsfrihet. Socialarbetarens roll är inte alltid enkel och 

detaljstyrd då det ska hållas i åtanke under arbetets gång att denne jobbar för klienter men 

även för sin organisation. 

 

Berglind (1995) beskriver organisationer som numera ofta kallas för ”gräsrotsbyråkratier”, 

vilket bland annat kan vara socialbyråer. I dessa arbetar ”gräsrotsbyråkraterna” vilka har till 

uppgift att bland annat möta klienterna. Under senare år har gräsrotsbyråkraterna fått ett ökat 

utrymme för egna bedömningar då organisationerna gått igenom en förändring. Denna 

utveckling har kommit tillsammans med ändringar i lagstiftningen samt diverse regler. 

Tidigare förekom detaljskrifter i högre utsträckning, nu är det ramlagar och målstyrning som 

gräsrotsbyråkraten skall arbeta utifrån. På samma gång ligger en betoning på service och 

hänsyn till klientens intresse. Klientrelationen är av dubbel karaktär, dels medför den kontakt 

två människor emellan dels en relation organisationen och klienten emellan. Ramarna 

fastställs av det organisatoriska sammanhanget samt fastlägger villkoret för relationen. Detta 

är en premiss för både hjälparen och klient att rätta sig efter. Arbetet gräsrotsbyråkraten 

bedriver är innanför organisatoriska ramar, vilka kan sträcka sig mer eller mindre, utrymme 

för egna bedömningar finns dock alltid. En konflikt som gräsrotsbyråkraten har inom sig 
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består i att vara en representant av organisationen samtidigt som denne skall vara en 

människa. Uppgiftens art som sådan begränsar utrymmet för att göra egna bedömningar. Både 

detalj- och ramstyrt arbete förekommer inom gräsrotsbyråkratin. Vid ramstyrning 

förekommer det ett större utrymme för personliga övervägande hos handläggaren, vilka 

grundar sig på professionell kunskap. Utifrån klientens synvinkel finns både för- och 

nackdelar med ramstyrning. Flexibilitet och möjlighet att ta hänsyn till omständigheter av 

individuella slag ses som positivt. Det kan dock även ses negativt då risken för ett ökat 

godtycke förekommer. Åtgärder vilka är till nackdel för klienter kan då ses som ett beslut 

utifrån en enskild handläggares godtycke. Liksom ramstyrning har även detaljstyrning både 

för- och nackdelar. Rättsäkerheten blir högre vid detaljstyrning, negativt är stelheten som 

kommer av att inga undantag kan göras. Ur en handläggares inom en gräsrotsbyråkrati 

synvinkel har både detalj- och ramstyrning för och nackdelar. Ramstyrning medför mer 

personligt ansvar åt den enskilde handläggaren, kontrollen över sin arbetssituation ökar, vilket 

oftast är en positiv upplevelse. Ett ökat ansvar kan även upplevas besvärligt, detta då 

impopulära beslut för klientens del skall fattas. Det går då inte att åberopa direktiv och regler, 

beslutet hänförs då till den enskilde handläggarens handlande. Berglind (1995) skriver om en 

studie vilken har analyserat arbetets konflikter, det vill säga utgångspunkten är att den 

professionelle hjälparen har uppdrag vilka kan se olika ut och på så sätt kan komma i strid 

med varandra. Att se till att klienter får en levnadsnivå på skälig nivå är ett exempel på ett 

sådant uppdrag. Normrationalitet krävs då den professionelle hjälparen skall tillgodose rätten 

till olika förmåner. Detta då det avgörs om en klient motsvarar kraven för en särskild förmåns 

typ. Som regel blir detta arbete då detaljreglerat. Ett annat tänk krävs då arbetet är 

målrationellt. Ett sådant arbete kan föra med sig frågor som, vad för slags åtgärder krävs för 

att klienten skall gå mot önskad riktning, det uppsatta målet. Frågan om dessa oförenliga 

uppgifter skall sammanföras i en och samma roll, i detta fall hos socialsekreteraren har 

diskuterats mycket. Att de olika uppdragen är svåra att föra samman är ett faktum, det kan 

dock vara så att de är oundvikligt vävda in i varandra och socialsekreteraren måste på så vis 

alternera mellan de två logikerna samt de olika rollerna som dessa medför i kontakten med 

klienterna.  
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4. METOD OCH URVAL 

4.1 Metodologiska övervägande 

Eftersom vi är intresserade av att undersöka socialsekreterarnas egna upplevelser om sitt 

handlingsutrymme i handläggning av ärenden med ekonomiskt bistånd har vi valt att använda 

oss av kvalitativa metoder, semistrukturerade intervjuer och vinjetter. Enligt Aspers (2008) 

går det att använda kvalitativ metod utifrån objektivistiskt och subjektivistiskt synsätt. I 

kvalitativ forskning utifrån ett objektivistiskt perspektiv konstruerar forskaren en teoretisk 

värld utifrån forskarens perspektiv, exempelvis tillskriver forskaren aktörer olika handlingar 

och intressen. Det subjektiva perspektivet innebär att forskaren konstruerar även en teoretisk 

värld men denne tar hänsyn till handlingars mening utifrån aktörernas perspektiv. Forskaren 

ska ta hänsyn till de konstruktioner och värden som aktörerna använder sig av för att kunna 

förstå deras värld (Aspers, 2008). Vi har vänt oss till socialsekreterare, delvis från den enheten 

för ekonomiskt bistånd där en av oss har praktiserat och delvis till socialsekreterare från andra 

stadsdelar, okända för båda, för att kunna studera socialsekreterarnas handlingsutrymme 

utifrån samspelet av de båda perspektiven. Innan undersökningen startades kunde vi inte 

förutspå i fall det skulle bli till nackdel eller fördel för vår studie. Detta eftersom vi inte kunde 

veta vilka socialsekreterare som skulle vara intresserade av att vara med i undersökningen.  

 

4.2 Kvalitativ forskning 

Vi hade en önskan om att ta reda på hur socialsekreterare reflekterar och resonerar kring det 

handlingsutrymme de har. Därför ansåg vi att kvalitativ metod kunde ge oss mer möjligheter 

än kvantitativ metod till att ha öppna diskussioner med socialsekreterare om 

handlingsutrymme. Levin (2008) skriver att kvalitativ forskning kan syfta på enskilda sätt att 

analysera empiri samt lägga fram sitt resultat. Det kan avse forskningsmetoder såsom bland 

annat intervju som är ett sätt att arbeta vilket strävar mot att tolka och förstå, istället för att 

förklara. I vår uppsats är vi intresserade av att tolka och förstå den insamlade empirin. Vi vill 

inte förklara någon form av fenomen eller dylikt.  

 

4.2.1 Intervjuer 

Enligt May (2001) erbjuder intervjuer en bra insyn i exempelvis människors erfarenheter, 

upplevelser och attityder. Det är dock av stor vikt att som samhällsvetare känna till de olika 

formerna av intervjumetoder och analystekniker samt deras för- och nackdelar. Samt även 

begripa och känna till den dynamik som uppkommer i intervjusituationen. Vidare skriver May 
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(2001) att det uppskattningsvis finns fyra olika intervjuformer. Strukturerade intervjuer 

handlar främst om att bara få fram svar från de intervjuade. Någon improvisation, personliga 

synpunkter eller egna tolkningar skall ej förekomma. Intervjuer av strukturerad karaktär är 

vanliga vid telefonintervjuer och marknadsundersökningar. Vi såg svårigheter med att 

använda strukturerade intervjuer under vårt insamlande av empiri då vi är intresserade av våra 

respondenter och deras individuella svar. I vår undersökning är vi inte intresserade av att välja 

ut personer på ett sätt som gör dem representativa för hela populationen (May, 2001). Vid 

semistrukturerade intervjuer har den som intervjuar mer frihet att göra intervjuerna djupare 

och gå in i någon form av dialog med den intervjuade. Intervjupersonerna i semistrukturerade 

intervjuer tillåts att svara på frågorna i egna termer. För att jämförbarhet skall kunna skapas är 

semistrukturerade intervjuer mer strukturerade än till exempel fokuserade intervjuer (May, 

2001). Vi är intresserade av att jämföra våra respondenters svar. Samt att även få personliga 

svar vilka vi har möjlighet att kunna få djupare kunskap kring under intervjuns gång. Därav 

vårt val av semistrukturerade intervjuer. Då intervjufrågorna konstruerades såg vi fördelar 

med att göra en testintervju där dessa kunde testas. Ändringar i intervjufrågorna gjordes till 

följd av svaren som socialsekreteraren, vilken deltog i testintervjun, gav. 

 

Egenskaper hos intervjuaren, som till exempel kön, ålder, etnisk tillhörighet, språkligt 

uttryckssätt är förhållanden som kan ha påverkan på den information som framkommer. 

Likaså påverkas intervjun utifrån vilken roll intervjuaren tar, vän eller opartisk 

vetenskapsman (May, 2001). Vi som skriver uppsatsen tillsammans är två kvinnor, i relativt 

jämngammal ålder, som har olika förförståelse av handläggning av ekonomiskt bistånd. 

Aspers (2007) skriver om olika svårigheter med kvalitativ forskning och poängterar att 

forskaren måste vara medveten om hur den egna förförståelsen ska användas vid tolkningar av 

olika fenomen. Enligt Aspers kan författaren som är väl bekant med området som studeras ha 

det svårare att inte ta saker för givet och kunna se forskningsproblem med andra ögon 

(Aspers, 2007). En av oss har mer erfarenhet av arbetet med ekonomiskt bistånd än den andra. 

Detta innebär att vi har olika förförståelse och kunskaper om arbetet med ekonomiskt bistånd 

som berikar vår uppsats och hjälper oss hantera en balans för att nå den nödvändiga 

förståelsen snarare än att hindra den. Vi är dock medvetna om att våra tidigare olika 

erfarenheter kan ha påverkan i intervjusituationer. May (2001) skriver att finns tre stycken 

villkor, vilka måste vara uppfyllda för att åstadkomma en lyckad intervju. Tillgänglighet är 

det första nödvändiga villkoret. Det innefattar att den sökta, relevanta information finns hos 

intervjupersonerna. Kognition, om den personen som skall intervjuas förstår vad som innebär 
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och krävs av denne i funktionen som respondent. Motivation, respondenterna måste få 

känslan av att deras svar och deltagande är av betydelse. Vid semistrukturerad intervju är det 

möjligt att använda bandspelare och banda intervjun, detta har både för och nackdelar. En del 

personer hämmas av en bandspelares närvaro och renskrivningen av intervjun är en 

långdragen process. Fördelarna är dock att inspelningen kan bli en bra bas för tolkningar, 

likaså förhindrar en inspelning av att något i samtalet glöms bort (May, 2001). Vi använde oss 

av bandspelare, detta då vi har goda erfarenheter av inspelade intervjuer från vårt arbete med 

B-uppsatsen från termin två. Vidare kommer även en inspelning av intervjuerna enligt May 

(2001) göra så att det blir smidigare att skilja olika intervjuavsnitt åt under utskriften. Detta 

utifrån våra valda teoretiska kategorier, vilket möjliggör komparativa analyser.  Vidare skriver 

May (2001) att kategoriseringen av data måste bygga på undersökningens syfte samt det 

teoretisk intresse som finns hos forskaren.  

Enligt Aspers (2008) kategoriserades intervjumaterialet utifrån öppen kodning. Fyra aspekter 

tolkades ut av socialsekreterarnas upplevelser av handlingsutrymme; personliga, rättsliga, 

organisatoriska och professionella. Vidare sorterades och kodades datamaterialet under olika 

ämnen och rubriker.  

 

4.2.2 Vinjetter 

I uppsatsen användes såkallade vinjetter. Tre fall utarbetades vilka socialsekreterarna 

granskade och bedömde. Vinjetterna var ett komplement till intervjufrågorna och syftet med 

dessa var att få en tydligare bild av socialsekreterarnas uppfattningar om handlingsutrymme i 

bedömningarna av de verklighetstrogna fallen. Likaså skulle graden av handlingsutrymme 

undersökas och bedömas. Enligt Egelund (2008) är vinjettstudier passande för att bland annat 

kartlägga bestämda typer av handlingsval och värderingar. Exempel på gemensamma drag 

hos dessa studier är att de bygger på vinjetter, vilket är mindre historier vilka samtliga 

respondenter skall referera till samt reagera på. Studierna behandlar ett normativt material, 

attityder vilka kommer ifrån professionella principer, moraliska uppfattningar och dylikt. Vi 

som författare kan enligt Egelund (2008) med hjälp av vinjetten bestämma kontexten vilken 

respondenterna skall förhålla sig till. Vinjetten fastställer den förenade referensramen för 

personerna som blivit utforskade. Det är sedan analysen av referensramens reaktionsmönster 

som bildar syftet av forskningen. Vi bestämde oss för att inte skicka vinjettfallen i förväg och 

be socialsekreterarna skriva ner deras bedömningar. Socialsekreterarna läste fallen under 

intervjuerna så att vi kunde ställa följdfrågor till dem. En fördel sågs dock med att skicka 

vinjetter i förväg då socialsekreteraren kunde ge oss mer omfattande och grundliga svar men 



20 

 

det fanns då en risk att socialsekreteraren kunde diskutera fallen sinsemellan innan 

intervjuerna. En annan nackdel kunde vara att ett spontant och ärligt svar inte skulle ges 

huruvida de intervjuade skulle ha gått tillväga i de aktuella fallen.  Då vinjettfallen utformades 

behövde vi ha i åtanke att de skulle vara realistiska samt verklighetstrogna. Vinjetternas 

variabler skall utses på ett sätt så att de i sannolikaste sätt återspeglar områdets teorier och, 

eller kommer från inspiration av tidigare empiriska forskningsresultat. Hypotetiska vinjetter 

bör ha verkliga fall som förebild (Egelund, 2008). För att bedöma kvalitén av vinjetterna 

genomfördes en test av de tre vinjettfallen med en socialsekreterare som jobbar med 

ekonomiskt bistånd. Detta ledde till att ändringar gjordes i variablerna för att stärka fallens 

trovärdighet.   

Vinjetterna tolkades inte utifrån öppen kodning utan en indelning av dessa gjordes utifrån 

socialsekreterarnas bedömningar av graden av handlingsutrymme i de tre fallen. 

Vinjettstudien gav oss åtta olika kombinationer med tre siffror som motsvarade graden av 

socialsekreterarnas handlingsutrymme i varje fall. 

 

4.3 Urval och begränsningar 

Aspers (2007) skriver att grunden och hjälpen till urvalet av vad som ska studeras och vem 

som ska intervjuas kan finnas i teorins olika delar. Avgränsning handlar om valet av fall och 

platser som ska studeras (Aspers, 2007). Grundtanken till urvalet var att få med en 

socialsekreterare från varje statsdel i Malmö. Detta för att kunna göra jämförelser i 

socialsekreterarnas upplevelse av handlingsutrymme i arbetet med ekonomiskt bistånd i en 

stor stad. Genom att få representanter från de olika stadsdelarna att ställa upp skulle en mer 

trovärdig bild av socialsekreterarnas upplevelse av handlingsutrymmet i Malmö som stad ges. 

Förfrågningar skickades ut till stadsdelarnas enhetschefer, vilket tyvärr inte gav något större 

resultat. På grund av tidsbrist tackade en stadsdel nej till att medverka i undersökningen, en 

stadsdel var dock villig att ställa upp. Övriga stadsdelar hörde inte av sig och till följd av detta 

begränsades urvalet. För att kunna gå vidare användes det egna nätverket i sökandet efter 

intervjupersoner vilket ledde till att vi kom i kontakt med de socialsekreterarna som ville bli 

intervjuade. Vi har diskuterat olika synpunkter som kunde vara aktuella när det gäller frågan 

om hur många socialsekreterare och vart de ska intervjuas. Då uppenbara svårigheter fanns 

med att få tag i socialsekretare vilka jobbar inom ekonomiskt bistånd som hade möjlighet att 

delta i vår studie begränsades antalet intervjupersoner till åtta stycken. Antalet har inte 

påverkat empirins resultat enligt oss.  
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4.4 Kunskapsläge 

Eftersom fokus ligger på handlingsutrymme i arbetet med ekonomiskt bistånd har den största 

delen av litteratursökningen inriktats på just det begreppet. Svenssons (2008) bok 

”Handlingsutrymme – utmaningar i socialt arbete” kom fram från en av de första sökningar 

och har sedan fungerat som startpunkt. Likaså hittades Billquist Leila” Rummet, mötet och 

ritualerna” och Berglind Hans ” Handlingsteori och mänskliga teorier”. Då det bara fanns ett 

begränsat material kring handlingsutrymme utvidgades sökbegreppen. Sökord till 

litteratursökning var följande: ekonomiskt bistånd, socialbidrag (social welfare, social 

assistance), försörjningsstöd, decision-making, welfare offices, handlingsutrymme 

(discretion), rättssäkerhet. 

 

Kunskapsläget om varför olika bedömningar uppstår avseende beslut till åtgärd i 

handläggningen av ärenden med ekonomiskt bistånd är relativt utforskat. Under sökningens 

gång har vi använt oss av bibliotekskatalogen Lovisa samt databasen Elin och Libris och fick 

en del träffar på doktorsavhandlingar om ekonomiskt bistånd Stranz Hugo ”Utrymme för 

variation”, Byberg Ingrid ”Kontroll eller handlingsfrihet?”. Genom att studera 

källhänvisningarna i två av de funna avhandlingarna fick vi fram ytterligare användbar 

litteratur just om handlingsutrymme och rättsäkerhet bland annat boken ”Juridik och 

rättsvetenskap i socialt arbete” skriven av Hollander Anna och Alexius Borgström Katarina.  

 

4.5 Arbetsfördelning 
 

Vi valde att skriva uppsatsen tillsammans eftersom vi har olika kunskaper om vårt 

undersökningsområde vilket har varit till stor nytta för oss. Vår ambition var att hela tiden 

vara lika delaktiga i forskningsprocessen, hjälpa varandra att bekämpa svårigheter och fylla i 

luckor. Vi närvarade båda två vid genomförandet av intervjuerna. Arbetet med 

transkriberingarna, tidigare forskning, teori samt metodavsnittet fördelades sedan mellan oss. 

Sammanfattningen och slutdiskussionen skrev vi tillsammans. Att skriva tillsammans 

upplevde vi som en stor fördel då vi kunde använda våra olika livserfarenheter samt stötta och 

uppmuntra varandra när allt kändes hopplöst.  

 

4.6 Etiska överväganden 

Aspers (2007) skriver att det är viktigt redan vid planeringsstadiet att tänka igenom de etiska 

riktlinjer som gäller för forskare. I utförandet av vår studie följdes Vetenskapsrådets riktlinjer. 
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Vi valde att inte ge någon definition av handlingsutrymme till intervjupersonerna för att inte 

påverka eller begränsa deras svar. Intervjupersonerna meddelades redan vid första kontakten 

om vårt syfte med uppsatsen, frågeställningar samt metod. Intervjupersonerna informerades 

att de när som helst kunde ångra sin medverkan utan att behöva motivera sitt beslut till oss. 

De skulle även känna sig fria att kunna ställa frågor under insamlandet av empiri. 

Gällande konfidentialiteten så anonymiserades socialsekreterarnas namn samt stadsdelar. 

Intervjupersonerna meddelades att informationen de ger enbart ska användas för 

forskningsändamål. Då uppsatsen är godkänd kommer alla inspelningar av intervjuerna att 

förstöras.  

 

Som vi skrev inledningsvis har vi olika erfarenhet av arbetet med ekonomiskt bistånd. Detta 

medför att två olika förförståelse finns, vilket ger oss två ingångar till ämnet och 

diskussionerna. Andersson och Swärd (2008) skriver om forskningens nytta och risk, vilket 

innebär att fördelarna med forskningen skall vägas mot nackdelarna. Intervjusituationerna 

beskrivs som asymmetriska möten där informanten söker information från den andra parten. 

Vidare skriver Andersson och Swärd (2008) att forskare med förhoppningar om att komma i 

kontakt med personer i svaga positioner behöver ”grindvakter” för att få tillgång till det 

relevanta fältet. Avsikten med vår uppsats är inte att intervjua utsatta grupper i samhället. 

Istället skall socialsekretare som representerar en yrkesgrupp användas.  

Till vinjetterna användes bland annat avidentifierade och förändrade exempel från 

praktiktiden. 
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5.  RESULTAT OCH ANALYS AV EMPIRI 

Vi utförde totalt åtta intervjuer med socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd 

inom fem stadsdelar i Malmöstad. Tre av socialsekreterarna kom från en och samma stadsdel, 

två socialsekreterare kom från en och samma statsdel och övriga tre kom från olika stadsdelar. 

Vi kommer att benämna socialsekreterarna i termerna S1 till S8. Anledningen till att vi väljer 

enbart att benämna de intervjuade med bokstäven S samt en siffra beror på att en närmare 

beskrivning av personliga uppgifter och arbetsplatser skulle kunna röja deras identitet. Detta 

eftersom alla socialsekreterare samarbetar över stadsgränserna.   

Intervjuunderlaget som kom fram var stort. Det visade sig dock under bearbetningen av 

materialet att svaren hade liknande karaktär på de frågor som ställdes under intervjuerna. 

För att bryta ner och tolka den insamlade empirin har ett system av en öppen kodning använts. 

Aspers (2007) skriver att en definition på kod är hur ett material skall struktureras.  

Intervjumaterialet skall behandlas så att det finns en relation det vetenskapliga språket samt 

aktörens mening emellan. Det materialet som vi väljer att lägga fram i vår analys grundar sig 

utifrån de naiva teorier vi har om handlingsutrymme. Då begreppet handlingsutrymme är 

väldigt abstrakt är vi som forskare medvetna om att detta kan leda till subjektiva bedömningar 

i bearbetningen av materialet. Aspers (2007) menar att tolkningsprocessen startar med att 

forskaren själv försöker ge aktörernas egna svar en förklarande mening. För att tydliggöra vår 

tankegång i analys processen har empirin delats upp i teman vilka ses som mest relevanta 

utifrån vårt syfte. Eftersom vårt syfte är att undersöka socialsekreterarnas upplevelser av 

handlingsutrymme så kategoriserar vi dessa teman utifrån personliga, rättsliga, 

organisatoriska samt professionella aspekter. Aspekterna kom fram genom den öppna 

kodning som genomförts. Kodningsprocessen skapade de aktuella aspekterna genom att ett 

flertal socialsekreterare vid upprepade gånger haft liknande tankegångar om begreppet 

handlingsutrymme. Enligt Aspers (2007) är öppen kodning till för att forskaren skall kunna 

reflektera över materialet och ge det en egen tolkning. Detta för att undvika att en förutfattad 

mening skall appliceras. För att underlätta för läsarna har sedan somliga kategorier delats upp 

i kapitel.  

Vi kommer delvis redovisa och analysera socialsekreterarnas svar med koppling till vår teori 

och tidigare forskning för att kunna ge svar på våra huvudfrågor. Vi har valt att lägga in en del 

citat för att belysa svaren. Analysen består av två delar där den första omfattar resultaten av 

vinjettfallen som utforskas och redovisas och i den andra delen presenteras resultat av 

intervjuerna.  
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5.1 Analys av vinjetter 

Av de åtta intervjuade socialsekreterare fick vi in åtta olika svarsalternativ på våra fiktiva 

vinjettfall. Vinjetfallen var tre till antalet, vi kommer inte att titta på varje fall för sig utan bara 

rikta in oss på själva socialsekreterarnas helhetsbedömning när de definierar sin grad av 

handlingsutrymme.  

  

Vi har valt att dela in socialsekreterarnas svar i tre olika grupper, efter hur stor grad av 

handlingsutrymme de finner i de aktuella fallen. I första gruppen återfinns socialsekreterarna 

som upplever sig ha ett stort handlingsutrymme i alla tre vinjettfallen. Andra gruppen av 

socialsekreterare uppfattar sitt handlingsutrymme som medelstort. Tredje och sista gruppen 

anser sig ha ett begränsat handlingsutrymme i vinjetterna.  

 

När vi tittar på grupperna med de olika bedömningarna från socialsekreterare kan paralleller 

dras till Burkes analysmodell, den dramatiska pentaden som består av fem stycken aspekter 

som hänsyns skall tas vid mänskligt handlande.  

 
Handlingen, vad gjordes?  

Scenen/omgivningen, när och vad gjordes? 

Agenten/aktören, vem utförde handlingen?  

Medlet, hur gjordes det?  

Avsikt/syfte, varför gjordes det? (Berglind, 1995).  

 

Vi menar att socialsekreteraren kan ses som aktören, det är denne som utför handlingen.  

Handlingen ser vi som handläggningsprocessen av biståndsärenden från början till slut. 

Scenen blir då stadsdelen och dess organisation vilken socialsekreteraren jobbar inom, samt 

även Malmö stads riktlinjer.  

  

Den gruppen av socialsekreterare som anser sig själva ha ett stort handlingsutrymme ser vi ta 

stor plats i den dramatiska pentaden. De ser sig själva som huvudaktörer i dramat och de har 

förmågan att styra vad som skall hända.   

 

Utifrån gruppen av socialsekreterare med medelstort handlingsutrymme gör vi tolkningen att 

de ser sig själva som aktörer med relativ begränsat handlingsutrymme. Detta då 
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organisationen och Malmö stads riktlinjer tar plats i dramat och minskar aktörens egna 

spelrum.  

 

Gruppen som ansåg sig ha ett litet handlingsutrymme menar vi vara aktörer med ett mycket 

begränsat handlingsutrymme. Dramat avgörs till största del av organisationen och Malmö 

stads riktlinjer.  

 

5.1.1   Stjärna, biroll eller bara statist 

Utifrån de tre grupperna av socialsekretare har vi inte funnit något mönster hos dem som 

hamnat i samma grupp utifrån vår kategorisering. Exempelvis har inte de tre 

socialsekreterarna som anser sig ha stort handlingsutrymme några gemensamma drag, varken 

personliga eller professionella som vi har kunnat utläsa. Vi tänker oss dock att det går att 

konstruera tre olika idealtyper av socialsekreterare för att redovisa vårt material. För att 

förtydliga oss vill vi säga att dessa konstruktioner är helt fiktiva, karaktärerna har inte skapats 

utifrån personligheter hos de intervjuade. Karaktärerna vi tillskriver de ovanstående tre 

grupperna har vi uttolkat från deras beskrivningar av vinjettfallen. Där valet av siffran 

bestämde graden av handlingsutrymme som socialsekreterare uppfattade sig ha.    

 

Gruppen av socialsekreterare med stort handlingsutrymme benämner vi som stjärna. De 

upplever att de kan använda sitt handlingsutrymme i väldigt hög grad. Organisationen och 

Malmö stads riktlinjer finns med i handlingen men dessa påverkar inte stjärnan i någon större 

utsträckning. Stjärnan har förmågan att inte känna sig låst av direktiv och dylikt utan ser 

möjligheter istället för hinder i sitt arbete. Nedan citeras en stjärnskådespelare som talar om 

sitt handlingsutrymme: 

 

”Alltså rent teoretiskt har jag handlingsutrymme, jag kan göra precis vad jag vill här och kan 

besluta vad jag vill”. (S1) 

 

Socialsekreterare med medelstort handlingsutrymme benämner vi som biroller. Dessa 

upplever sig att ha relativt begränsat handlingsutrymme och känner sig bundna till olika 

regelverk. Nedan citeras en birollsinnehavare som resonerar kring handlingsutrymme och 

lagstiftningen: 
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”... det är lite svårt, handlingsutrymme, man har ju lagar och paragrafer som styr väldigt 

mycket så att handlingsutrymme styrs väldigt mycket av regelverket ... lagen säger att så här 

och så här ska det vara, då kan jag inte tycka och tänka allt för mycket ...”. (S3)  

 

I vissa fall kan biroller uppleva att de har påverkningsmöjligheter men i mindre utsträckning 

än vad stjärnskådespelarna har. 

 

Statisterna utgör den sista gruppen med socialsekreterare som upplever sig ha ett litet 

handlingsutrymme. Statisten är någon som står bredvid och upplever att denne inte kan styra 

handlingen. Det som sker har statisten inte någon möjlighet att påverka. Statisten känner sig 

helt låst och ser organisationen och riktlinjerna som avgörande faktorer i dramat. Nedan 

citeras en statistens tankar om sitt handlingsutrymme: 

 

”Jag skulle inte haft något handlingsutrymme i det här ärendet och det är för att den här 

frågan är definierad i riktlinjerna”. (S4) 

 

Vi har fått väldigt olika bedömningar av vinjetterna, socialsekreterarna har inte koncentrerat 

sig på samma saker i fallen. Burkes teori säger att mindre och större betoning kan läggas på 

de olika aspekterna, vilket medför att händelseförloppet i dramat kan te sig i olika dagrar. 

Burkes menar även att olika kulturer kan betona aspekterna olika (Berglind, 1995). Vi kan se 

att det förekommer skillnader mellan socialsekreterarna som vi tolkar som 

arbetsplatsrelaterade, beroende på vilken stadsdel de arbetar inom.  

 

5.2 Analys av intervjuer 

Då vinjetterna från början var tänkt som tillägg till intervjuerna hade vi inga större 

förväntningar på resultatet. Utifrån de beskrivningar som socialsekreterarna gav oss i 

vinjettfallen var det svårt att dra några större slutsatser för att kunna förklara syftet. 

Intervjumaterialet utgjorde därför grunden till djupare bearbetning av socialsekreterarnas 

upplevelser av möjligheter och svårigheter med handlingsutrymme i deras arbete.  
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5.2.1. Personliga aspekter på socialsekreterarnas uppfattning om begreppet 

handlingsutrymme 

 

Vikten av att ta hänsyn till klienterna 

Flertalet av de socialsekreterare som är med i undersökningen associerar begreppet 

handlingsutrymme till individuell bedömning för att kunna utforma sitt arbete efter 

klienternas enskilda behov. Olika exempel på detta får vi av socialsekreterarna. En 

socialsekreterare beskriver hur denne använde sitt handlingsutrymme till att utifrån 

klienternas önskan att göra utredningen per telefon. Detta då som socialsekreteraren beskrev 

det, ”att komma till ett socialkontor är inte alltid så roligt för klienten”. En annan 

socialsekretare beskriver vikten av att även kunna hjälpa sina klienter så att de själva lär sig 

exempelvis kunna ta kontakt med andra myndigheter och så vidare. Genom att göra saker som 

klienterna själva kan göra ger bara negativ effekt, hjälp till självhjälp är en del av jobbet, 

socialsekreterarna ska ge klienterna en ”knuff i rätt riktning”.  Billquist (1999) skriver att 

socialt arbete bland annat innefattar ett individinriktat arbete och att kärnan i det sociala 

arbetet är själva klientarbetet.  

 

Socialsekreterarnas personlighet och engagemang 

Att arbetet med ekonomiskt bistånd är mer än bara utbetalning av pengar är tydligt i 

intervjuerna med socialsekreterarna. Att använda sitt handlingsutrymme för att träffa sina 

klienter är genomgående för alla socialsekreterare. De vill kunna etablera en kontakt och följa 

sina klienter. Vi har bland annat sett detta genom socialsekreterarnas resonemang kring att de 

är socialarbetare och önskar hjälpa människor. Flertalet av socialsekreterarna berättar gärna 

personliga anekdoter om händelser och situationer där de kunnat använda sitt 

handlingsutrymme i kontakten med klienter. Vi tolkar detta som en möjlighet för 

socialsekreterarna att kunna handlägga samt se sina ärenden och klienter som människor och 

inte bara som fall. Eftersom berättelserna socialsekreterarna ger oss är så olika har vi inte 

kunnat tyda något särskilt mönster kring deras nyttjande av handlingsutrymmet i arbetet med 

ekonomiskt bistånd. Exempelvis pratar en socialsekreterare om handlingsutrymme som 

verktyg för att kunna fatta snabba beslut i situationer där det behövs. En annan socialsekretare 

däremot tar upp handlingsutrymme som ett verktyg för att kunna stärka hennes relation till 

klienterna. Berglind (1995) tar upp begreppet ”gräsrotsbyråkratier” vilket inbegriper 

socialbyråer. Där såkallade gräsrotsbyråkrater verkar, och dessa arbetar utifrån ramlagar och 
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målstyrning. Samtidigt betonas service och hänsyn till varje enskild klients intresse. 

Gräsrotsbyråkraten skall vara en representant för systemet samtidigt som denne skall vara en 

medmänniska. Nedan vill vi med citatet lyfta fram hur en socialsekreterare talar om sitt 

handlingsutrymme på en personlig nivå med sina klienter:  

 

”… när man kan på ett personligt plan möta klienten i dennes problematik för att därigenom 

kunna stödja den i den långa vägen för att bli självförsörjande…”.  (S6) 

 

Stranz (2007) skriver i sin avhandling att sökandens möjligheter att få ekonomiskt bistånd inte 

bara påverkas av organisatoriska villkor utan också av individuella karaktärsdrag hos 

socialsekreterarna. Denna tanke finner vi också hos socialsekreterarna som talar om hur deras 

olika personligheter kan påverka arbetet. Nedanstående citeras en socialsekreterare som 

resonerar kring hur olika bemötandet av klienter och handläggning av ärenden kan vara 

beroende på vilken socialsekreterare klienter träffar: 

 

”… man är olika som person, man bemöter klienter olika, man måste utgå från sig själv, det 

går inte att utgå ifrån en mall eller en roll utan man är sig själv och där är vi väldigt olika, 

det finns de som är strikta fyrkantiga och sedan så finns det dem som är tvärtom.…” (S1).  

 

Precis som socialsekreterarna menar Berglind att alla människor ser världen utifrån sina egna 

”glasögon”. De så kallade glasögonen har dock blivit färgade av olika saker under ens livstid. 

Till följd av detta har alla människor någon form av blind fläck, som mer eller mindre 

begränsar ens synfält. En av socialsekreterarna talar om en ”svaghet” hos sig själv vilken 

denne är medveten om. Som exempel på detta tar socialsekreteraren upp barnfamiljer, att det 

är en klientgrupp vilka denne försöker ta extra hänsyn till. I detta fall har socialsekreteraren en 

medvetenhet om sin ”akilleshäl”, som i detta fall består av att denne värnar lite mer för 

barnfamiljer. Det är dock lättare att se andras brister än sina egna, konstaterar 

socialsekreteraren. 
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5.2.2 Rättsliga aspekter på socialsekreterarnas uppfattningar om begreppet 

handlingsutrymme 

 

Handlingsutrymme som en möjlighet för individuellt beslutsfattande 

Tankarna om handlingsutrymme hos flertalet av socialsekreterarna handlade om deras 

bestämmanderätt, hur mycket de själva får göra och besluta om i sina ärenden. Alla 

socialsekreterare hade delegation vilket gav dem stor frihet att själva fatta beslut i ärenden. 

Delegationen kommer från en stadsgemensam delegationsordning, olika policys kan dock 

variera från stadsdel till stadsdel. En socialsekreterare menar att delegationen från 

socialnämnden ger makt och ansvar åt socialsekreteraren vilken står som beslutsfattare i 

besluten som tas.  

Att alla socialsekreterare jobbar utifrån lagar och regler, som i sin tur styr handlingsutrymmet 

var alla socialsekretare överens om. Handlingsutrymme är en möjlighet att tolka lagen på 

olika sätt enligt en socialsekreterares definition. En annan socialsekreterare beskriver 

handlingsutrymme som en möjlighet att bedöma och besluta självständigt. Nedan citeras en 

tanke som en socialsekreterare har om ramlagskonstruktionen och handlingsutrymme: 

 

”…skulle vi inte ha arbetat utifrån ramlagar hade inte handlingsutrymme funnits…”. (S2)  

 

Pettersson (2009) för ett liknande resonemang och menar att ramlagskonstruktionen gör det 

möjligt att tolka och förändra lagens intentioner. Ramlagars största syfte är att de skall kunna 

lokalt lämpas till individuella förhållanden och behov.  

 

Byberg (2002) skriver i sin avhandling ”Kontroll eller handlingsfrihet?” att bedömning av vad 

som avser exempelvis skäliga behov ska bygga på en individuell bedömning som i sin tur 

skapar möjlighet till olika tolkningar i situationer när sökandens behov inte kan tillgodoses på 

annat sätt. Ett exempel som belyser ovanstående ges nedan:  

 

”…mitt handlingsutrymme kan ge mig rätt att bevilja klienten ett busskort även om de har 

kanske ingen planering som kräver busskort utan här kommer de sociala skäl in, mitt 

handlingsutrymme kommer in och säger, jag är socialsekreterare och jag bedömer utifrån 

sociala behov…”. (S3) 
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Tankar kring rättssäkerheten hos socialsekreterarna  

När socialsekreterarna resonerar kring rättssäkerheten så förekommer det olika uppfattningar 

och förklaringar kring detta fenomen. I socialsekreterarnas uppfattningar kring rättssäkerheten 

finner vi tre olika kategorier: likabehandling, individuella bedömningar samt rätten att 

överklaga. För att ge läsaren en tydligare bild av de olika socialsekreterarnas tankesätt kring 

rättssäkerheten väljer vi att sortera deras svar utifrån de tre aktuella kategorierna: 

 

Likabehandling i handläggning av ärenden 

”att kunna tolka lagen smalt och hålla sig till rättspraxis samt hitta någon slags kompromiss 

att göra likadant”(S2)  

”att vi handlägger ärenden på exakt samma sätt”(S7) 

”det är rättssäkert att man som socialsekreterare ska ha samma inställning när det gäller 

handläggningen av ärenden så att man gör så lika som möjligt”(S8) 

”likhet inför lagen” (S5) 

 

Individuella bedömningar 

”att det alltid måste göras individuella bedömningar”(S1,S4) 

”… rättssäkerheten är när klienten får en rättvis bedömning utifrån sina behov, att man inte 

bli för partisk och tar någons sida utan att man är objektiv, när både den som är tyst och den 

som skriker får lika behandlingar efter sina behov”(S3) 

 

Rätten att överklaga 

 ”att om man som sökande känner sig orättvisst behandlat av socialtjänsten så får man sin 

sak omprövad i länsrätten”(S6) 

”att de sökande som inte har förmåga att kunna skriftligen överklaga får sin sak hörd via 

muntliga förhandlingar”(S6)  

”att alltid informera sökande om rätten att överklaga”(S8)  

 

Tre av åtta socialsekreterare anser att det är problematisk med likabehandlingen i 

bedömningar av ärenden eftersom godtyckliga beslut fattas för ofta och graden av 

rättssäkerhet inte alls är hög. Detta förklaras delvis av en socialsekreterare att 

handlingsutrymmet och den individuella bedömningen gemensamt skapar en möjlighet att 

vrida och vända på saker och ting på olika sätt som kan leda till att socialsekreterare får fram 
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det beslutet denne vill. Sedan tar en annan socialsekreterare upp en tanke att det finns stora 

olikheter vad det gäller tillämpningen av riktlinjer i olika stadsdelar.  

 

Alla socialsekreterare är eniga om att rättssäkerheten i arbetet inte är möjligt utan individuella 

bedömningar. Billquist (1995) tar upp motsägelsefulla drag vilka finns inbyggda i 

organisationen. Här menar vi precis som Billquist att en paradox uppstår i arbetet med 

ekonomiskt bistånd. Detta då socialsekreteraren vill sträva efter en likabehandling i 

bedömningen samtidigt som bedömningarna skall anpassas efter den sökandes individuella 

behov.   

 

Utifrån de olika förståelser som socialsekreterarna har om rättssäkerheten mäter somliga 

socialsekreterare graden av rättssäkerhet utifrån hur mycket rätt vad det gäller överklagandet 

stadsdelen har fått i länsrätten. Ungefär hälften av de intervjuade upplever rättssäkerheten som 

hög i sitt arbete medan den andra halvan upplever graden av rättssäkerheten som relativt låg. 

För att förtydliga innebörden av rättssäkerhet i arbetet utifrån socialsekreterarnas olika 

definitioner av begreppet ser vi ytterligare två inriktningar. Den ena inriktningen ger 

anvisning om att rättsäkerhet för socialsekreterarna handlar om delvis praktiskt administrativt 

arbete som exempelvis inlämning och registrering av ansökan, journalföring samt 

utredningsarbete.  Denna del av arbetet bedöms av socialsekreterarna ha väldigt hög grad av 

rättssäkerhet. Den andra inriktningen handlar om skillnader i tillämpningen av regler i olika 

stadsdelar. Dessa skillnader i stadsdelarna bidrar till att rättssäkerheten blir låg. 

Socialsekreterarna tar upp Malmö stads tillämpningsregler vilka stadsdelarna tolkar olika. 

Detta leder till kollisioner mellan Socialtjänstlagen och olika policys i Malmö stad, vilket i 

slutändan drabbar klienterna. Detta ser vi då bland annat när vistelsebegreppet tas upp och 

problematiseras av en socialsekreterare. Denne menar att stadsdelarna kan tolka detta begrepp 

olika och på så vis kan klienterna komma att hamna mellan två stridande stadsdelar, där ingen 

av stadsdelarna vill ta ansvar för klienten.  

 

Grundtanken som Byberg har kring rättssäkerheten är att lagen ska tillämpas på samma sätt i 

liknande fall och att myndigheter inte får behandla enskilda medborgare godtyckligt (Byberg, 

2002). Över lag vad gäller Malmö stad och stadsdelsindelningen så finns det en uppfattning 

hos socialsekreterarna att varje stadsdel fungerar som en liten kommun med en egen 

organisation och egna prioriteringar vilket kan innebära för de sökandena att de blir bemötta 

på ett sätt om de bor i en stadsdel. En flytt till en annan stadsdel i kommunen kan däremot 
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innebära att handläggningsprocessen ser helt annorlunda ut. Somliga socialsekreterare 

uppfattar de olika organisatoriska skillnaderna i de olika stadsdelarna som negativa just på 

grund av rättssäkerheten gentemot sökande. Exempelvis när ärenden överflyttas från en 

stadsdel till en annan.  

 

Utrymme för tolkning av lagen 

Det finns genomgående samma tankegång hos de intervjuade kring rättssäkerheten och 

Socialtjänstlagen som utgångspunkt i handläggning av ärenden. Enligt socialsekreterarna är 

Socialtjänstlagen en ramlag som lämnar ett väldigt stort utrymme för tolkningar. I 

Socialtjänstlagen står det inte detaljerat och exakt vad den enskilde kan få bistånd till utan det 

står ”för att uppnå skälig levnadsnivå”.  

Enligt 4 kap. 1§ SoL ska biståndet tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Begreppet 

skälig levnadsnivå definieras inte närmare i lagtexten eller förarbeten utan det måste bedömas 

individuellt och ska knytas till enskilda personers behov (Socialstyrelsen, 2004).  

Enligt socialsekreterarna är det upp till de själva att avgöra vad som är skälig levnadsnivå 

enligt Malmö stads tillämpningsregler. Malmö stad tillämpar sedan många år tillbaka lokala 

riktlinjer som är politiskt beslutade och utformade för att underlätta för den delegerade 

beslutsordningen samt säkerställa likhet i kommunens olika delar (Malmö stad, 2009).   

 

Fredriksson (2009) säger att rättsystemet ger handlingsfrihet till varje enskild 

socialsekreterare att fylla socialtjänstlagens syfte att ge skälig levnadsnivå med konkret 

innehåll. Ett konkret exempel på detta ger en socialsekretare som säger: 

 

”…allt utgår ifrån lagen och man kan inte bevilja någonting som är inte tillåtet i lagen men 

situationen påverkar ju också för individen exempelvis skulder beviljas i allmänhet inte men 

ändå beviljar vi skulder för att man gör en individuell bedömning att folk ska inte bo på 

gatan”. (S1)   

 

Citatet ovan bekräftar åter igen de motsägelsefulla drag vi funnit i socialsekreterarnas arbete 

med ekonomiskt bistånd.  

En socialsekretare beskriver svårigheterna med handlingsutrymme utifrån ett 

rättssäkerhetsperspektiv. Att som klient få olika beslut, olika bistånd, inte bara i Malmö utan i 

hela Sverige är extremt negativt menar denne. Likaså är det till nackdel för klienten att inte 
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kunna förutse vilka beslut som skall fattas. För en privatperson måste det vara väldigt 

skrämmande att befinna sig i ett system där det inte går att förutse konsekvenserna av 

handlingarna. Enligt socialsekreteraren finns det många sökande som lever med upplevelsen 

att de har drabbats av orättvisa, att de har blivit missgynnade och någon annan har blivit 

gynnad. Därför är det av stor vikt för de sökande att kunna förutse vilka beslut som ska fattas. 

Att socialsekreterarna har en strävan efter att göra liknande bedömningar framkommer, 

framförallt i principiella frågor. 

 

Rättssäkerheten kontra handlingsutrymme 

När socialsekreterarna resonerar kring rättssäkerheten kontra handlingsutrymme så 

framkommer det olika syn på hur relationen mellan de två begreppen ser ut. En av 

socialsekreterarna ser det som:  

 

”…hand i handsystem på något sätt … där å ena sidan så bevakar vi sökande och å andra 

sidan så tjänar vi sökande som en service instans…”. (S6)  

 

En annan socialsekreterare anser att rättssäkerheten och den individuella bedömningen 

kämpar hela tiden mot varandra:  

 

”… man kan inte bortse att i vissa fall att man träffar en sökande mycket mer en annan så det 

kan bli annat handlingsutrymme för att man kanske hjälper denne som man träffar 

regelbundet lite mer… man får ofta frågan speciellt från ungdomarna om att han får bistånd 

men det får inte jag, för att de är väldigt medvetna om sina rättigheter att det ska vara lika för 

alla medan då kommer den här individuella in som gör att någon får någonting som den 

andra inte får…”. (S8)  

 

En av våra intervjuade framhäver att om ett stort handlingsutrymme finns kan det inte vara 

rättssäkert. Detta eftersom att det alltid måste göras individuella bedömningar för att det ska 

bli en rättvis bedömning. Ett annat intressant resonemang från en socialsekreterare riktar 

uppmärksamheten på ett påstående. Att det inte är möjligt att ha handlingsutrymme och 

rättsäkerhet på samma gång. Detta då handlingsutrymme och rättssäkerheten ligger i konflikt 

med varandra. Tvärtemot hävdar en annan socialsekreterare att det måste finnas 

handlingsutrymme för att arbetet ska vara rättssäkert. Tas ingen hänsyn till 

helhetsperspektivet alls så orsakar detta orättvisa bedömningar i handläggningen.  
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Utifrån de ovanstående tankarna om rättssäkerheten och handlingsutrymme ser vi att 

socialsekreterarna har olika föreställningar kring rättssäkerheten. Paralleller kan dras till 

Frändberg (2000) som menar att begreppet rättssäkerhet är mångtydigt. I vanlig juridisk 

tillämpning står begreppet för ”förutsebarhet i rättsliga angelägenheter”. Termen rättssäkerhet 

innefattas även i meningen om ”likhet inför lagen”. Ett fåtal socialsekreterare menar att 

handlingsutrymme utesluter rättsäkerhet på samma gång säger några andra socialsekreterare 

att handlingsutrymme och rättsäkerhet möjliggör varandra. Utifrån socialsekreterarnas olika 

resonemang ser vi stora spänningar mellan uppfattningarna som socialsekreterarna har, 

huruvida det är rättssäkert med handlingsutrymme i arbetet med ekonomiskt bistånd.  

 

 

5.2.3 Organisatoriska aspekter på socialsekreterarnas uppfattningar om begreppet 

handlingsutrymme 

 

Att det finns handlingsutrymme på både socialsekreterarens nivå och den organisatoriska 

nivån är någonting som framkommer under intervjuerna. Vi finner detta bland annat genom 

att en av socialsekreterarna tar upp hur arbetet är organiserat inom de olika enheterna, och då 

framför allt då det utrymme som finns i förhållanden till vissa grupper i samhället. Ibland 

ligger fokus främst på ungdomar, då använder organisationen handslingsutrymmet till att 

gynna dessa. Att skifta fokus från en grupp till en annan ligger inom ramen av 

förvaltningslagen, men det bli en form av prioritering menar en socialsekreterare. Precis som 

socialsekreteraren tar Billquist (1999) upp att socialt arbete inbegriper ett strukturinriktat 

arbete.  

En stor faktor som inverkar på socialsekreterarnas handlingsutrymme är tidsbrist och 

ärendemängd. Att socialsekreterarna upplever hög belastning på sina respektive tjänster är ett 

genomgående drag hos flertalet av de intervjuade. Ifall mer tid hade funnits hade flera önskat 

träffa sina klienter oftare och på så sätt kunnat sätta sig in i deras situation bättre. Citatet 

nedan hänvisar till en socialsekreterare som upplever ärendemängden som ett element vilket 

påverkar dennes möjlighet till att använda handlingsutrymmet: 

 

”…vi har mer att göra och färre som arbetar, snarare mer att göra, fler ärenden per person 

och då tror jag kanske att risken blir att man inte använder sitt handlingsutrymme till sin fulla 

potential är större än om man hade mer tid och energi att lägga på det ärende…”. (S4) 
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Ett annat fall där vi ser det som att socialsekreterarna arbetar i motvind gäller vid insatser som 

de kan erbjuda sina klienter. Här har vi sett att socialsekreterarna i vissa fall upplever att de 

saknar insatser som de skall kunna erbjuda sina klienter. Socialsekreteraren skall bevilja den 

insats som denne finner som lämpligast till klienten, fast i slutänden menar vi att det blir 

kommunernas resurser som styr insatserna vilka socialsekreterarna fördelar. Nedan citeras en 

socialsekreterare som beskriver svårigheter med att använda sitt handlingsutrymme då dennes 

insatser till klienterna är begränsade: 

 

” … arbetslössyselsättningsprogram blir ju begränsat när det är hårda krav i samhället, 

ekonomisk kris, så det blir inte så mycket att välja på…”. (S6) 

 

Flertalet av socialsekreterarna tar upp möjligheten att prata med kollegor kring olika tankar 

och svårigheter i olika ärenden. Handlingsutrymme används för att socialsekreterarna ska 

kunna prata med sina kollegor eller även chefen. Alla socialsekreterare har möjligt till 

såkallade ärendediskussioner på sin arbetsplats. Några nämner fördelar med att prata med 

några enstaka arbetskollegor där det finns en god kommunikation dem emellan.  Vi tolkar 

socialsekreterarnas informationsbyte och regelbundna samspråk om olika ärenden som en 

strävan att göra lika i sina bedömningar.  Nedan citeras en socialsekretare som pratar kring 

strävan att göra lika: 

 

” … när chefen går igenom våra samtliga tjänster brukar vi alltid fråga honom om hur olika 

vi gör, för att vi inte vill göra olika, vi vill göra likadant…”. (S2).  

 

Ärendediskussioner är enligt Billquist (1999) av stor betydelse för klienterna. Många av de 

beslut som tas kring ekonomiskt bistånd kommer till efter en ärendediskussion eller samtal 

med chefen. 

 

Det framkommer ur intervjuerna att socialsekreterarna anser att de själva förfogar över 

handlingsutrymmet. Socialsekreterarna har möjlighet att delvis själva lägga upp sitt arbete och 

planera hur de skall hinna med alla arbetsuppgifter.  Detta ser vi i empirin genom att 

socialsekreterarna tar upp syftet med sitt jobb, vilket är att få ut folk till självförsörjning, samt 

hur det skall nås tillsammans med klienten. Det framkommer att några socialsekretare anser 

att olika policys som är knutna till den organisation de jobbar inom begränsar deras 

handlingsutrymme. Genom att organisatoriska bestämmelser finns begränsas 
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socialsekreterarnas möjliga åtgärder i bland annat ett beslutsfattande. Att dessa policys är 

väldigt stadsdelsanpassade samt att vissa stadsdelar ses som avvikande av socialsekreterarna 

framkommer i vårt empirimaterial. Detta ser vi genom uttalande som socialsekreterarna gör 

och vi tolkar det som att en hög känsla av stadstillhörighet finns hos dessa.  

Tillit från chefen var en återkommande uppfattning som socialsekreterarna kände var viktigt i 

arbetet med ekonomiskt bistånd. Socialsekreterarna kände att de kunde fatta relativt många 

beslut själva. Chefens tilltro till deras egen förmåga var av betydelse för socialsekreterarna. 

Att som socialsekreterare kunna sköta sitt arbete självständigt och samtidigt känna chefens 

uppbackning framkommer enligt oss som viktiga faktorer för att ett handlingsutrymme hos 

dessa skall fungera.   

 

5.2.4 Professionella aspekter på socialsekreterarnas uppfattningar om begreppet 

handlingsutrymme 

 

Svensson (2008) pratar om fem kriterier vilka en profession kännetecknas av. Att inte bli 

styrd av sina känslor samt vara emotionellt neutral är av hög vikt för den professionella. 

Klienterna ska få lika behandling och favorisering får ej förekomma. En speciell kompetens 

skall de professionella uppnått genom utbildning samt arbetet skall enbart syfta på själva 

sakfrågan. Till sist ska de professionella sträva efter samhällets bästa och vara gemensamt 

inriktade i arbetet.  

 

Några av dessa kriterier hittar vi i socialsekreterarnas resonemang i frågan om 

handlingsutrymme upplevs som en möjlighet eller ett hinder för att kunna utföra ett 

professionellt socialt arbete. Bland annat tar socialsekreterarna upp den kompetens de har för 

att kunna uppnå hög grad av professionalitet i sina bedömningar. Socialsekreterarna talar om 

handlingsutrymme i termer av att kunna utgå ifrån ett helhetsperspektiv i sitt yrke, att kunna 

nyttja hela sin kunskapsbas. Precis som socialsekreterarna tar Pettersson (2009) upp 

helhetssyn som ett synsätt som insatserna inom socialt arbete skall bygga på. 

En annan liknande tanke finns som handlar om en professionalism som socialsekreterarna 

skall kunna tillhandahålla i förhållande till individens ansökan. Utifrån bland annat dessa 

uttalanden ser vi det som att socialsekreterarna har en genuin önskan om att i grund och 

botten bemöta klienter samt behandla deras ansökningar utifrån sin professionalism. Vi menar 

att en god förkunskap kring socialt arbete och lagar behövs hos socialsekreterarna för att 

handlingsutrymmet skall kunna nyttjas positivt. 
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Alla de intervjuade uppger att handlingsutrymme absolut kan ses som en möjlighet för att få 

en bra kvalitet i arbetet med ekonomiskt bistånd och kunna nå målet tillsammans med den 

sökande. En annan intressant aspekt som framkom från vårt empirimaterial handlar om att 

handlingsutrymme är av största nytta i handläggningen av ärenden när detta används i 

kombination med professionalitet. Svensson (2008) ser inte diskussionerna kring 

professionalitet i socialt arbete som någonting statiskt utan menar att de konstant skall hållas 

vid liv. Vidare säger Svensson (2008) att ett utövande av socialt arbete medför en överföring 

samt användning av bland annat kunskap utav abstrakt och teoretisk form.  

 

En fördel med handlingsutrymme är att olika perspektiv kan beaktas. Detta ser vi genom att 

flertalet av socialsekreterarna väljer att ta upp barnperspektivet. Ur den information vi får 

framkommer det att vart fjärde barn i Malmö bor i en familj som uppbär ekonomiskt bistånd 

och det är just den gruppen som upplevs som viktig att prioritera. Nedan citeras en 

socialsekreterare som just anser handlingsutrymmet som viktigt för att främja barnfamiljer: 

 

”...i vissa specifika fall där man måste tänka på situationen utifrån några speciella 

omständigheter, där det kan vara till gagn för klienterna och då tänker jag framför allt på 

barnfamiljer, jag ser inte någon annan grupp som behöver individuell bedömning så pass 

mycket som barnfamiljer behöver”. (S2) 

 

Stranz (2007) framhäver att om inte socialsekreterare har något handlingsutrymme så har de 

ingen möjlighet till individuella bedömningar vilket kan ifrågasätta socialsekreterarnas 

professionalism. Vidare poängterar Evans och Harris (2004) att socialsekreterarnas 

handlingsfrihet kan vid vissa situationer vara en utmärkande attribut för att utföra socialt 

arbete på professionell nivå. Samtidigt kan handlingsfriheten uppfattas som en möjlighet för 

att använda sig av den makt som socialsekreterarna även innehar. Nedan citeras en 

socialsekreterare som resonerar kring fördelar och nackdelar med handlingsutrymme: 

 

”... det är en fördel att jag har så pass mycket makt att jag kan göra en bedömning utifrån 

just den här personens situation och samtidigt helhetsperspektiv med hjälp av de ramlagar 

och det handlingsutrymme jag har ... nackdelen är ju att det är ganska stort och tungt ansvar, 

även om vi skriver i besluten att det är enheten för ekonomiskt bistånd meddelar dig avslag så 

är det fortfarande jag som står för beslutet själv...”. (S4)  
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6. AVSLUTNING 

6.1 Sammanfattning 

Syftet med vår uppsats var att undersöka vad socialsekreterare upplever som svårigheter och 

möjligheter med det handlingsutrymme som ges i handläggning av ärenden med ekonomiskt 

bistånd. Intresset för handlingsutrymme har sitt ursprung från händelser upplevda under 

praktikterminen då vi kom i kontakt med handlingsutrymme på olika sätt i det dagliga sociala 

arbetet. Undersökningen bygger på kvalitativa studier, dels intervjuer samt även vinjetter, som 

socialsekreterare i Malmö stad fick ta del av. Teorier som använts för att analysera empirin är 

Lipskys teori om gräsrotbyråkrati samt Berglings handlingsteori.  

 

Utifrån intervjumaterialet urskilde vi fyra aspekter för att analysera socialsekreterarnas 

upplevelser av handlingsutrymme: personliga, rättsliga, organisatoriska och professionella. 

Eftersom vi inte var ute efter några skillnader i bedömningarna av de tre vinjettfallen utan 

intresset låg på hur socialsekreterarna upplevde graden av handlingsutrymme, gjordes 

indelningen med utgångspunkt från hur stort handlingsutrymme som de hade generellt i 

vinjetterna.  

Efter gruppindelningen av vinjetter i tre grupper stort, medelstort och begränsat 

handlingsutrymme såg vi inga gemensamma drag hos de socialsekreterare som hamnat i 

samma grupp. Därför valde vi att själva ge grupperna varsin karaktär: stjärnan, birollen och 

statisten. Dessa karaktärer valdes utifrån hur socialsekreterarna tänkte kring deras egen 

förmåga att styra handlingen. Vinjettstudiens resultat visar på att graden av handlingsutrymme 

som socialsekreterarna upplevde var oberoende av stadsdelstillhörighet. Vårt material är dock 

väldigt begränsat så det är svårt att kunna dra några större slutsatser. Om vi hade haft fler 

socialsekretare från samma stadsdel hade det kanske gått att utläsa något tydligare mönster. 

Exempelvis skulle stadstillhörigheten kunna påverka bedömningen av handlingsutrymmet i 

större eller mindre grad.  

 

Utifrån intervjuerna framkom det att flertalet av socialsekreterarna kopplar samman begreppet 

handlingsutrymme med individuell bedömning i handläggning av ärenden. Genom att 

handlingsutrymme finns, skapas en möjlighet för socialsekreterarna att se sökandens behov på 

ett individuellt plan. Socialsekreterarna kan med hjälp av sitt handlingsutrymme forma 

relationer på ett mera personligt plan till klienter i fall detta är av betydelse.  
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Rättssäkerhet var en aspekt av betydelse i diskussionen om handlingsutrymme, vilken 

problematiserades av socialsekreterarna. Utifrån ett rättsligt perspektiv förutsätts 

handlingsutrymme för att kunna tolka lagstiftningen med utgångspunkt från den enskilde 

klienten. Socialsekreterarna ser svårigheter med att kunna göra individuella bedömningar och 

samtidigt uppnå en hög grad av rättssäkerhet i handläggningen av ärenden. Strävan att göra 

lika i bedömningar inom organisationen var något som alla socialsekreterare hade i åtanke och 

ville uppnå. Den administrativa delen av socialsekreterarnas arbete bedömdes ha en hög grad 

av rättsäkerhet. Däremot problematiserades stadsdelarnas skillnader i tillämpningen av lagen 

av socialsekreterarna och graden av rättssäkerhet sågs därför som relativt låg. Det ses som 

problematiskt av socialsekreterarna att sökanden får olika beslut avseende bistånd beroende 

på vilken stadsdel denne vänder sig till.  Socialtjänstlagen beskrivs av socialsekreterarna som 

en ramlag med stort utrymme för individuella tolkningar vilket kan öka risken för att 

godtyckliga beslut fattas. Majoriteten av socialsekreterarna ser handlingsutrymme som en 

ofrånkomlig faktor för att handläggningen blir rättssäker.  

 

Det framkom att handlingsutrymme påverkas mycket av organisatoriska faktorer. Så som 

bland annat hög ärendebelastning, vilket i sin tur avgör tidsfördelning på ärendena. Att arbeta 

utifrån individuella bedömningar med knappa resurser ser vi som paradoxala drag i arbetet 

inom organisationerna. Flertalet av socialsekreterarna beskriver möjligheter att använda sig av 

diskussioner med arbetskollegor och chefer inom organisationen för att kunna ”bolla” de 

svåraste ärenden med varandra. Ärendediskussioner är av stor betydelse för socialsekreterare i 

den meningen att de ska kunna göra så lika som möjligt i sina bedömningar. Det framkommer 

också i vår studie att socialsekreterarna upplever att de själva bestämmer över sitt 

handlingsutrymme när det gäller planeringen och upplägg av arbetet för att kunna göra 

prioriteringar i arbetet samt handlägga ärenden i tid. Stadsdelstillhörighet och organisatoriska 

regler beskrivs av socialsekreterarna som faktorer som begränsar handlingsutrymme. 

Organisatoriska faktorer som tillit från chefer samt delegationen styrker socialsekreterarnas 

förmåga att fatta beslut självständigt och ger socialsekreterarna möjlighet att själv bestämma 

hur handlingsutrymmet ska användas under handläggnings process.   

 

Utifrån vår empiri framkommer det att alla socialsekreterare betraktar handlingsutrymme som 

en möjlighet för att kunna bedriva arbetet på en professionell nivå under förutsättningen att 

handlingsutrymme används i samspel med en professionell kunskap och kompetens. 

Helhetssyn på sökandens situation är en av de aspekter som socialsekreterarna poängterar när 
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de talar om handlingsutrymme. Behovet av kunskap och professionell kompetens efterfrågas 

av flertalet socialsekreterarna för att kunna använda handlingsutrymme på positivt sätt och för 

att sökande skall gynnas.  

 

Vid sammanfattningen av resultaten från vinjetter och intervjuer framkommer det en liten 

skillnad. Intervjustudien pekar tydligt på att det är organisationen samt stadsdelarnas policys 

som styr graden av handlingsutrymme. Däremot ser vi bara tendenser till att det är 

organisationen och stadsdelstillhörighet som bestämmer graden av handlingsutrymme i 

vinjetterna.  

 

6.2 SLUTDISKUSSION 

 

Då förförståelsen av begreppet handlingsutrymme var relativt begränsad av oss författare var 

vår ambition med arbetet med att öka på vår kunskap. Vi ville undersöka vad 

handlingsutrymme innebär för socialsekreterarna i handläggning av ärenden med ekonomiskt 

bistånd. Samt även få fram vilka möjligheter och svårigheter som socialsekreterarna upplever 

med det handlingsutrymme som finns. Det är viktigt att poängtera att de socialsekreterare som 

deltagit i undersökningen inte representerar alla socialsekreterares uppfattning om 

handlingsutrymme, så enligt oss går det inte att dra några generella slutsatser av vår studie. 

Det framkom att socialsekreterarnas syn på handlingsutrymme till viss del stämmer samman 

med den tidigare forskning som vi funnit. Handlingsutrymme formas utifrån professionen och 

organisationen (Svensson, 2008). Vi menar att begreppet handlingsutrymme kan ses utifrån 

olika skikt eller nivåer, där vissa saker blivit otydligare för oss medan andra har framkommit 

mer.  

 

Att socialsekreterarna har handlingsutrymme i arbetet med ekonomiskt bistånd har vi fått 

bekräftat. Det som överraskade oss något var att socialsekreterarna hade en aning svårt för att 

själva definiera begreppet. Vi tänker oss att detta delvis kan bero på att handlingsutrymme 

upplevs individuellt och därför beskrivs och uppfattas olika. För oss är det dock något 

märkligt att socialsekreterarna har så pass olika uppfattningar om begreppet. Detta då de är 

skolade under samma utbildning där begreppet handlingsutrymme lärts in. Vi frågar oss om 

det finns någon bakomliggande tanke med att socialhögskolan formar så individuella 

uppfattningar om handlingsutrymme. Eller är det bara en brist på just kunskap om 

handlingsutrymme under utbildningen på socialhögskolan? 
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Billquist (1995) skriver om motsägelsefulla drag vilka finns inbyggt i arbetets organisatoriska 

form. Vi menar att det förekommer en inkonsekvens i den organisation vilken 

socialsekreterarna arbetar inom. Vi ser att en hög arbetsbelastning och samtidigt arbeta utifrån 

individuella bedömningar är något som socialsekreterarna får kämpa med. Utifrån den 

ärendemängden var och en av socialsekreterarna har idag så borde det enligt oss vara svårt att 

kunna göra likvärdiga och fullständiga individuella bedömningar. Vi menar att utrymmet för 

att hinna och ha möjlighet till att göra detta inte finns hos socialsekreterarna idag.  Detta till 

stor del beroende på hög arbetsbelastning hos socialsekreterarna, vilket framkom i empirin av 

de intervjuade socialsekreterarna. Att arbeta utifrån en lag som säger att individuella 

bedömningar och beslut skall göras och sedan arbeta i en organisation som inte har tillräckliga 

resurser, i form av bland annat socialsekreterare. Detta är något som vi ser som paradoxala 

drag i socialsekreterarnas dagliga arbete.  

 

Idag skall det ekonomiska biståndet som ges anpassas efter individuella behov, på ett sådant 

sätt att det skall täcka skälig levnadsnivå.  För att underlätta för socialsekreterarna har Malmö 

stad sedan angett skälig levnadsnivå i ytterligare definitioner. Sedan är det upp till varje 

socialsekreterare att motivera sina beslut, för någon slags lista eller annan förteckning har inte 

socialsekreterarna att gå efter. Sedan många år tillbaka utformade Malmö stad riktlinjer för att 

kunna nå likhet i handläggningen av ärenden med ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna är politiskt 

utformade och beslutade. Detta för att tillförsäkra likvärdighet i kommunens olika delar. I vår 

studie kan vi dock se att denna likvärdighet som skall finnas i Malmö stad inte uppnås. 

Utifrån den information som framkommit har de olika stadsdelarna skillnader i 

handläggningen av biståndsärenden. Vi har även sett att detta är något som socialsekreterarna 

är väldigt uppmärksamma på. Socialsekreterarna visar tendenser på att de tycker att somliga 

stadsdelar kan ses som ”avvikande” ifall de inte har en liknande utformning som de själva 

jobbar inom. Vi tänker att sådana åsikter alltid kan förekomma, oavsett yrkeskategori eller 

arbetsplats. Det som blir viktigt att framhålla är dock om klienterna påverkas och i så fall hur, 

av socialsekreterarnas meningsskiljaktigheter. Ifall stadsdelar kan ses som avvikande, vad blir 

då personerna som vänder sig till socialförvaltningen inom dessa stadsdelar. Blir de per 

automatik då också klienter som får avvikande behandling och bistånd? Dessa tankar får oss 

då till att undra vad handlingsutrymmet egentligen är värt?  
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Stjärnan, birollen eller bara statist, finns då dessa socialsekreterare i verkligheten? Det är 

kanske egentligen inte en så viktig fråga. Enligt oss är det dock snarare av betydelse att kunna 

reflektera över sin yrkesroll och finna en balans av dessa karaktärer vid handläggning av 

ekonomiskt bistånd.  Att både som individ ta plats i sitt arbete och samtidigt kunna ge plats åt 

direktiv och bestämmelser.  Evans och Harris (2004) tar upp begreppet diskretion som kan 

finnas med vid olika bedömningar. Diskretion kan dels vara ett betydelsefullt attribut för att 

genomföra ett professionellt arbete samt även en maskering för att gömma sig under politikers 

beslut. Birollen och statisten behöver kanske vara uppmärksamma på att de inte, medvetet 

eller omedvetet döljer sig bakom regler och andras beslut.  
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8. BILAGOR 

8.1 Introduktionsbrev 

 

Vi är två studenter från Socialhögskolan vid Lunds universitet som läser på sjätte terminen. Vi 

ska skriva vår C-uppsats och söker efter socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt 

bistånd och är villiga att delta i vår undersökning. 

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka vad socialsekreterare upplever som svårigheter och 

möjligheter med det handlingsutrymme som ges i handläggning av ärenden med ekonomiskt 

bistånd.  

 

Vi vill intervjua socialsekreterare för att undersöka hur de resonerar kring sitt 

handlingsutrymme. Vi kommer att använda oss av intervjuer och vinjetter. Tidsmässigt 

planeras intervjun vara ca 1 timme. Vi är öppna för förslag om plats och tid för att genomföra 

intervjuer. Vår förhoppning är att genomföra intervjuerna under november månad då 

uppsatsen beräknas vara färdig i slutet av december. 

 

Alla intervjupersoner kommer att anonymiseras i vår undersökning. Intervjupersoner är fria 

att avbryta sin medverkan när de vill. Vi har tänkt använda oss av bandspelare, då vi gärna 

spelar in intervjun för att kunna sedan transkribera den och ta del av insamlade data för 

analys. Materialet som samlas kommer att användas endast för forskningsändamål och ska 

hanteras konfidentiellt. Band från intervjun kommer att förstöras efter att arbetet med 

uppsatsen avslutats. 

 

Tack på förhand för visat intresse! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Lyudmyla Jacobs                                                                                Märta Claëson 

 

 

 

 

Vår handledare är  

Stig Linde, doktorand vid Socialhögskolan i Lund 
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8.2 Intervjuguide 

 

Allmänt 

 

Ålder? 

 

Utbildning? 

 

Hur länge har du arbetat som socialsekreterare?  

 

Hur länge har du arbetat som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd? 

 

Vilka är dina primära arbetsuppgifter? 

 

Hur är arbetet fördelat på er enhet? 

 

 

 

Frågor kring socialsekreterarnas upplevelser av begreppet handlingsutrymme 
 

 

Om du tänker på begreppet handlingsutrymme, vad tänker du då? 

 

 

Upplever du att har något handlingsutrymme i ditt dagliga arbete? Hur ser det ut? 

 

 

Hur definierar du begreppet handlingsutrymme? 

 

 

 

Frågor kring socialsekreterarnas handlingsutrymme ur klientens perspektiv 

 

 

 Hur anser du att ditt handlingsutrymme påverkar klienterna? 

 

 

Vad tror du klienten tänker om socialsekreterares/ditt handlingsutrymme?  

 

 

Anser du att handlingsutrymmet kommer till gagn för klienterna? 
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Frågor kring rättssäkerheten och handlingsutrymme 

  

Hur upplever du rättsäkerheten i arbetet med ekonomiskt bistånd? 

 

Hur tänker du om rättssäkerhet och handlingsutrymme - hur ser den relationen ut? Finns det 

motsättningar? Eller möjliggör de varandra? 

 

  

Värderande frågor kring begreppet handlingsutrymme 
 

 

 

Vad är för- respektive nackdelar med handlingsutrymme i arbetet med ekonomiskt bistånd? 

 

 

 

Önskar du ett större eller mindre handlinsutrymme i ditt dagliga arbete med ekonomiskt 

bistånd? 

- varför? 

 

 

Upplever du att du har möjlighet att påverka ditt handlingsutrymme i den utsträckning du 

önskar?  

 

 

 

Vad bestämmer gränserna för ditt handlingsutrymme? 

 

 

 

Upplever du handlingsutrymme som en möjlighet eller ett hinder för att bedriva arbetet på en 

professionell nivå? 
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8.3 Vinjetter 

 

Läs fallen och markera en siffra på skalan som motsvarar graden av ditt handlingsutrymme. Vi är 

inte intresserade av en detaljerad biståndsbedömning utan diskussionerna kring hur du kommer att 

gå tillväga i dessa fall.  

 

 

Fall 1 

 

Jasmina är ensamstående mamma med hennes fyra månader gamla son Leo som ansöker om 

försörjningsstöd. Sista halvåret innan Jasmina födde Leo lyckades hon får anställning på ett 

bageri och jobbade där i sex månader. Precis innan hon skulle föda Leo fick hon reda på att 

reglerna gällande föräldrapenning har ändrats som ledde till att hon fick den minsta 

föräldrapenningen. 

 

Jasmina vänder sig till socialförvaltningen och ansöker om ekonomiskt bistånd. Hennes 

kontoutdrag visar höga summor av pengar som hon hade under graviditeten.  Hon förklarar att 

hon har fått hjälp av sin släkt som har lagt in pengar på hennes konto. Jasmina förklarar vidare 

att hon har använt pengarna till att köpa vagn, säng och kläder till Leo. Just nu kan hon inte 

försörja sig själv och Leo.  

 

 

 

 

 

I detta fall upplever jag mitt handlingsutrymme som stort 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 
5                                           4                                          3                                          2                                           1               

Instämmer helt                                                                                               Håller inte alls med                                                                                           

 

 

 

 

Vilka val har du i den här situationen?  

 

Vad begränsar dina valmöjligheter i handläggningen av det här ärendet?  

 

Inom vilka ramar håller du dig när du arbetar med det här ärendet?  

 

Hur tänker du om hinder och möjligheter för ditt agerande i det här fallet? 
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Fall 2 

 

Socialsekreteraren som har arbetat med detta ärende har slutat och ärendet är nu ditt.  

 

En familj har erhållit försörjningsstöd under sex månader. I familjens beräkning ingick alla 

familjemedlemmars utgifter och inkomster. Du kräver kontoutdrag för tre månader tillbaka 

för att ha uppsikt över familjens nuvarande inkomster och utgifter.  

 

Under okända omständigheter framkommer det att det äldsta barnet (18 år) har haft inkomst 

som inte har redovisats och beräknats. Detta innebär att familjen har fått för mycket pengar i 

försörjningsstöd. Pappa som är huvudsökande säger att han inte visste att barnet har arbetat 

samtidigt som denne studerade. Barnet själv uppger att denne har använt pengarna för att 

skaffa körkort för att kunna ha mer möjligheter att bli självförsörjande. 

 

 

 

 

 

I detta fall upplever jag mitt handlingsutrymme som stort 
 

___________________________________________________________________________ 

 
5                                        4                                             3                                            2                                         1 

Instämmer helt                                                                                               Håller inte alls med                                                                                              

 

 

 

 

Vilka val har du i den här situationen?  

 

Vad begränsar dina valmöjligheter i handläggningen av det här ärendet?  

 

Inom vilka ramar håller du dig när du arbetar med det här ärendet?  

 

Hur tänker du om hinder och möjligheter för ditt agerande i det här fallet? 
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Fall 3 

 

Taher kontaktar enheten för ekonomiskt bistånd och försöker förklara varför han är i behov av 

ekonomiskt bistånd. Taher talar svenska men det hörs att svenska inte är hans modersmål. 

Han meddelar att han har vistats i Sverige i tre år. Taher börjar med att berätta att han har en 

hyresskuld från en lägenhet i den stad där han bott tidigare. Han fortsätter med att han har 

börjat studera på Komvux, tidigare arbetade han som taxichaufför. Just nu är han i behov av 

pengar för mat och hyra under denna månad. Han behöver också pengar för att kunna köpa 

böcker som behövs för studierna han just påbörjat.  

 

 

 

 

I detta fall upplever jag mitt handlingsutrymme som stort 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 
5                                         4                                          3                                               2                                         1 

Instämmer helt                                                                                               Håller inte alls med                                                                                              

 

 

 

 

 

Vilka val har du i den här situationen?  

 

Vad begränsar dina valmöjligheter i handläggningen av det här ärendet?  

 

Inom vilka ramar håller du dig när du arbetar med det här ärendet?  

 

Hur tänker du om hinder och möjligheter för ditt agerande i det här fallet? 

  

 


