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Abstract 

This qualitative study focus on the transfer of knowledge between the university and workplace, 

what the student brings from the education that’s useful in the career. The gathered information 

consists of six depth interviews and the guidelines that social workers have to follow. We approach 

the area by looking into three different subjects – policies, discretion and education. To analyze the 

data we use two different theories which help us understand the information. We found that the 

policies can be seen as shared values among the social workers which help them to treat the clients 

the same way in the organization. The discretion these social workers have is what the organization 

gives them and the knowledge they have acquired in education and experience is used when there 

isn’t a guideline that tells what to do, mainly decisions are based on the individual client’s 

circumstances. The social workers agree that the education was well needed, though it was hard to 

say something that was good in particular. We found that the education gave personal development 

which greatly helped them in their work. It gave them an improved way of seeing themselves and a 

new position because of the transition to the new employment. 
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Förord 

Vi vill tacka vår handledare för många goda råd på vägen. Utan din hjälp hade vi inte lyckats med 

denna uppsats. Vi vill även tacka intervjupersoner som har ställt med sin tid, värdefull information 

och sina åsikter. Ibland säger handling mer än ord och därför vill vi skicka ett särskilt tack till dig 

som dagen innan intervjun bröt foten men ändå genomförde intervjun, trots smärtor. Tack till 

korrekturläsare för värdefulla synpunkter på språkhanteringen.  

 Avslutningsvis vill vi tacka varandra för ett gott genomfört arbete trots många stunder av 

förvirring och frustration. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sedan vår start på socialhögskolan, hösten 2009, har studenter frågat varandra varför man valde 

utbildningen och vad man vill jobba med efter avslutad utbildning. Ett svar som, enligt vår 

uppfattning, var återkommande på frågorna var att man vill jobba med barn och unga eller som 

kurator. I nästan samma andetag som önskejobbet uttalas sägs också vad man absolut inte vill 

arbeta med, och det är att betala ut socialbidrag. Enligt våra erfarenheter från samtal med andra 

studenter på socialhögskolan under snart tre års tid är en majoritet av studenterna negativt inställda 

till att arbeta med ekonomiskt bistånd. Dellgran och Höjer (se Minas 2008) visar på att närmre 63 

procent av alla socialarbetare någon gång har arbetat med ekonomiskt bistånd. Att en majoritet av 

alla socialarbetare kommer att arbeta med ekonomiskt bistånd och studenters negativa inställning 

till denna typ av socialt arbete utgör en angelägen utgångspunkt i denna uppsats. 

 Forskningen om hur kunskapen från utbildningen överförs till yrkeslivet är för närvarande 

tunn. Det finns alltså ett stort behov av den här sortens studier som kan visa på hur utbildningen 

faktiskt används. Det finns tankar om att utbildningen behöver lära studenterna att omsätta 

kunskapen till en annan kontext. Skolan eller utbildningen kommer inte kunna lära studenten allt 

som behövs för livet eller i det här fallet en viss yrkesgren. Utbildningen behöver lära ut hur 

kunskapen kan omsättas (Toumi-Gröhn, Engeström & Young 2003). Staffan Nilsson (2007) nämner 

i sin avhandling om ämnet att det också råder en skillnad i hur denna kunskapsöverföring fungerar 

beroende på om utbildningen är en generalist- eller specialistutbildning. Han visar på att det är 

svårare att knyta en generalistutbildning tydligt till arbetsmarknaden (Nilsson 2007). Då 

socionomutbildningen är en generalistutbildning (Blom 2004) är behovet stort av studier som 

undersöker hur ett fält kan förbereda någon för ett annat fält. 

 Studenten förväntas ta till sig kunskap för att förbereda sig inför arbetslivet, vilket innebär 

att en stor vikt även läggs vid vetenskaplig kunskap. Studenten lär sig att orientera sig bland 

vetenskapliga artiklar och teorier för att djupare förstå komplexiteten av sociala problem. Men hur 

fungerar det egentligen efter avslutad utbildning? Vi frågar oss hur detta går till, vem bestämmer 

vilken kunskap som ska prioriteras och på vilket sätt utbildningen har förberett handläggarna för sitt 

yrkesval? 
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1.2 Problemformulering 

Stranz (2007, s. 12) har identifierat tre faktorer som är viktiga för att enskilda ska kunna erhålla 

försörjningsstöd –“1) den rättsliga regleringen av socialbidragen, 2) de olika regelverk som 

kompletterar den aktuella lagstiftningen och 3) enskilda kommuners och socialbidragshandläggares 

tolkningar av lagstiftningen och de kompletterande regelverken”. 

 Som studerande på socialhögskolan ligger intresset främst på den tredje punkten, d.v.s. 

socialsekreterarens roll i förhållande till lagstiftning, kommun och organisation. Förvärvade 

kunskaper genom socionomutbildningen och socionomens handlingsutrymme. Fokus i uppsatsen 

kommer främst att ligga på de bakomvarande anledningarna till hur handläggarnas beslut tas, vilken 

kunskap som används samt hur den har erhållits. En möjlighet är att alla beslut endast tas med stöd 

av de riktlinjer som kommunen fastslagit. En annan är att handläggaren erbjuds visst 

handlingsutrymme av organisationen. Det kan även vara så att handläggaren baserar alla sina beslut 

på egen kunskap och erfarenhet oberoende av organisationen. 

 Dessa tre förklaringar har alla sina för- och nackdelar och kan tänkas utgöra en skala som 

går mellan två ytterligheter. Där den ena ytterligheten skulle kunna kallas för en individuell 

förklaring. Vad det gäller den individuella förklaringen kan det tänkas att handläggarnas beslut helt 

baseras på den egna kompetensen och innovativförmågan för att möta klientens behov, 

beslutsfattandet skulle då grundas helt på den kunskap handläggaren har från bl.a. sin utbildning. 

Vinsten i det kan tänkas vara att klienten får sina behov tillfredsställda på ett mer individuellt plan. 

Nackdelen är att klienten kan få olika mycket hjälp beroende på hur kompetent handläggaren är. 

Det skulle innebära ett lotteri för klienterna och en stor brist på rättssäkerhet. På den andra sidan av 

skalan finns vad som kan kallas för en strikt
1
 förklaring, som kan ses som en motpol till den mera 

individuella förklaringen. Detta kan bero på en tanke om rättssäkerhet gentemot klienten. En 

nackdel kan då bli att den enskildes behov inte kan tillmötesgås av handläggaren eftersom behovet 

inte passar in i någon förutbestämd mall. Bourdieu skapade begreppet fält som ett samhälleligt 

område som har sina egna uppfattningar om rätt och fel, sina egna kamper om positioner och 

logiska resonemang (Järvinen 2002). Det är genom att undersöka ett sådant fält som det kan tas reda 

på vilken av ovannämnda förklaringar som finns inom fältet. 

 Nu kan det vara svårt att klargöra vilka kunskaper som associeras med adjektivet bra. Med 

bra menar vi att handläggaren tar beslut som, utifrån den insamlade informationen och klientens 

förmåga, är adekvat i hänsyn till klientens behov. Det är relativt beroende på vilket problemområde 

klienten har. Låt oss säga att en dålig handläggare i detta resonemang är en handläggare som inte 

                                                      
1
 Strikt i betydelsen att det finns lite utrymme för handläggaren till egen tolkning av problematiken och därmed helt 

utgår från organisationens kunskap som grund för beslutsfattandet. 
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har kunskap eller kompetens på just det området som klienten behöver. En tänkbar nackdel med 

handläggare som är för individuella är att rättssäkerheten blir slumpmässig. För att något ska kunna 

betraktas som rättsäkert krävs det att liknande problematik ger liknande hjälp. Ett annat ord som 

brukar beskriva en rättsäkerhetsprocess är att den ska vara förutsägbar. Det kan finnas ett 

allmänintresse att föra en vidare diskussion om socialsekreterarnas beslut grundas på förvärvad 

kunskap eller på rutiner, när ett sådant beslut kan påverkar en annan människas liv. Hur kunskapen 

som en socionom får med sig från utbildningen används och aktualiseras i det yrke som denne 

sedan i och med utbildningen har kompetens till att utföra 

1.3 Syfte 

Vi anser det vara angeläget, inte bara för yrkesgruppen utan även för allmänheten, att närmare 

undersöka handläggarna syn på sina riktlinjer och sitt handlingsutrymme. Vi ser det också som 

betydelsefullt att ta reda på vilket sätt socionomutbildningen förbereder en student för att arbeta 

med ekonomiskt bistånd. För att ta reda på detta har vi valt att punkta ner ett par konkreta, 

tematiserade frågor: 

1.3.1 Frågeställningar 

- På vilket sätt styr riktlinjer eller policyer arbetet och hur uppfattas dessa av handläggarna? 

- Vilket handlingsutrymme har handläggarna? 

- Vad har handläggarna, i sitt arbete, mest nytta av från utbildningstiden? 

 

1.4 Organisationsbakgrund 

1.4.1 Ekonomiskt bistånd 

Dagens arbete med ekonomiskt bistånd har sina rötter långt tillbaka i medeltidens fattigvård. Då 

präglades arbetet av auktoritärt förmynderi samt i viss mån barmhärtighet. När det kom en 

lagstiftning på området bildades en uppfattning om frivillig- och ofrivillig fattigdom. Det fanns en 

vilja att fostra och kontrollera den frivilligt fattiga. Sedan började en organisation byggas upp för att 

administrera arbetet med fattigvården, där fanns dessa två element med; barmhärtigheten och den 

fostrande och kontrollerande funktionen. I slutet av 1800-talet skapades den första “socialbyrån” i 

Sverige (SoS 1990:27). Detta är början till det mer administrativa fattigvårdsarbetet som växt fram i 

Sverige. Under 1900-talets första decennier var detta i stort sett det enda skyddet som fanns för 

äldre, fysiskt och psykiskt sjuka samt barn. Samhället har byggts upp och fler generella 

trygghetsreformer och andra bidragskällor har tagit över ansvaret för vissa kategorier, exempelvis 

äldre där pensionen är den huvudsakliga ekonomiska källan. Trots detta har inte de generella 

trygghetsreformerna i någon högre grad påverkat andelen biståndsmottagare. Detta beskrivs, i vad 
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Socialstyrelsen (2003) kallar Handbok för ekonomiskt bistånd
2
, som en effekt av att fattigdom ses 

som ett relativt fenomen. I takt med att flertalet människor får ökad materiell status blir ambitionen 

att även förbättra villkoren för biståndstagare. En annan förklaring till uppkomsten av nya 

trygghetsreformer kan vara att när samhället förändras uppstår ofta nya behov för människor samt 

att andra behov kan öka. Ett exempel är att stöd ges till flyktingar inom det ekonomiska biståndets 

ram (SoS 2003). 

 Ordet ekonomiskt bistånd är alltså det som kallades för socialbidrag för ett antal år sedan 

vilket har växt fram i Sverige under en lång tid, långt före socialbidraget blev en del av 

socialtjänstlagen, vilket den blev 1982 (SoS 2003). Det finns en lång tradition i Sverige av att vilja 

ta hand om människor i och förhindra människor från att hamna fattigdom. I och med att 

socialbidraget blev lagstadgat togs ett tydligt avstånd från de tidigare vårdlagar som var 

kontrollerande samt detaljerade i hur vården skulle utföras. I förarbetena till socialtjänstlagen 

byggdes en tilltro till människors egen vilja att ta sig ur sin situation, ett nytt förhållningssätt i hur 

det sociala arbetet skulle te sig gentemot klienterna, – ”Förändringarna var en uppgörelse med en 

föråldrad sociallagstiftning som ansågs vara präglad av en auktoritär och förmyndaraktig 

människosyn” (SoS 2003, s. 12). 

 Sedan mitten på 1980-talet har socialbidraget (numera även kallat försörjningsstöd) reglerats 

av socialtjänstlagen (SoL). Tankarna bakom lagen var att det skulle finnas ett helhetsperspektiv, 

bygga på frivillighet, ha en förebyggande funktion och att den enskildes resurser skulle tas till vara. 

Lagen konstruerades som en ramlag för att kunna möta samhällets förändringar och nya behov 

(prop. 2000/01:80). SoL innehåller övergripande beskrivningar om vilka mål som skall uppfyllas 

och det är upp till kommunerna att tolka den. Detta på grund av att en ramlag karaktäriseras av 

avsaknaden på detaljer. Kapitel fyra i SoL, rätten till bistånd, är till viss del mera preciserad än 

andra kapitel i lagen men saknar tydliga definitioner av lagens begrepp, på så vis kan lagen ses som 

motsägelsefull. Å ena sidan kan individen ha rätt till ekonomiskt bistånd, å andra sidan är inte 

biståndssituationerna tydligt definierade. En möjlig effekt av detta kan vara att tolkningen om vem 

som är berättigad ekonomiskt bistånd kan skilja sig från kommun till kommun (se exempelvis 

Stranz 2007). Under 2009 betalades det i Sverige ut ekonomiskt bistånd till ungefär 285000 

individer som var över 18 år (statistik från SCB). Många personer som uppbär ekonomiskt bistånd 

uppger att de känner sig fattiga, värdelösa och beroende av socialtjänsten (Angelin 2009). Det är här 

som det kan tänkas att den professionella handläggaren ska agera på ett sätt som får klienterna att 

må så bra som möjligt utifrån dennes omständigheter. Det kan även handla om att motivera klienten 

till att skaffa nya kunskaper för att åter kunna ta sig in i arbetsmarknaden. 

                                                      
2
 Ekonomiskt bistånd - Stöd för rättstillämpning och handläggning av ärenden i den kommunala socialtjänsten. 
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1.4.2 Socionomutbildningen 

Den 1 juli 1964 fick socionomutbildningen officiellt en högskolestatus. Men det var först 13 år 

senare som socionomutbildningen integrerades med högskolorna/universiteten. Samtidigt som detta 

skedde inrättades två professurer, en i socialt arbete och en i vårdforskning med inriktning på 

alkoholmissbruk (SOU 1995:58). Vid samma tidpunkt, 1977, bestod socialhögskolan av två olika 

inriktningar, den sociala linjen och förvaltningslinjen. 1977 infördes även en utbildningsplan som 

sedan blev reviderad 1985 med en central utbildningsplan. Sedan 1983 delas institutionen upp efter 

de tidigare nämnda inriktningarna. Utbildningsplanen som kom att gälla mellan åren 1985-1990 

innehöll bland annat krav på två handledda praktikperioder, á 20 poäng. Övrigt skulle studenten 

tillgodogöra sig en grundläggande samhällsvetenskaplig utbildning på minst 40 poäng. Tidigare 

erfarenheter var meriterade och dessa kunde kompensera genom att studenten kunde tillgodoräkna 

sig 20 poäng från praktikperioden. Samtliga studenter skulle även genomföra en 

uppsats/projektarbete innan utbildningen avslutades (ibid.). 

 Utbildningsplanen som kom att tillämpas från år 1990 innebar att utbildningen skulle ge en 

helhetssyn över det sociala arbetet
3
. Detta gällde såväl de teoretiska och praktiska momenten i 

utbildningen som krävs för att arbeta på individ-, grupp-, eller samhällsnivå. Utbildningen skulle 

även ge studenten viss kompetens i att utveckla och utvärdera det sociala arbetet samt bereda 

grunden för blivande forskarstudenter inom socialt arbete (ibid.). 

 Den som vill söka till socionomutbildningen idag har 16 olika lärosäten att välja att studera 

på. Tillsammans erbjuder de 37 olika ansökningsalternativ. Detta har att göra med att högskolan 

kan ha en och samma utbildning på två olika orter, men det kan även innebära att ett lärosäte har 

olika inriktade socionomutbildningar till skillnad från exempelvis den i Lund som är en 

generalistutbildning (Högskoleverket 2009:36 R). Det är som sagt upp till varje lärosäte att välja 

vilken huvudområde som dess socionomutbildning ska ha. Högskoleverket skriver i sin senaste 

rapport i utvärderingen av landets socionomutbildningar att de starkt rekommenderar en 

generalistutbildning. Anledningen är att de utbildade socionomerna inte ska vara utelåsta från vissa 

delar av det sociala arbetsfältet. Högskoleverket ger exempel på vad det är tänkt att en socionom 

ska kunna efter avklarad utbildning: 

Socionomutbildningen ger kompetens att arbeta med individen i sitt sociala 

sammanhang. Den ger redskap att arbeta med förändringsarbete och konfliktlösning i 

mötet mellan individen och de sociala, ekonomiska och samhälleliga förhållanden som 

påverkar villkoren för enskilda människors liv. [---] I takt med att de generella 

villkoren för individernas liv snabbt förändras blir det allt viktigare att socionomerna 

har förmåga att formulera, sammanfatta och analysera och föra ut de kunskaper som 

genereras i mötet med enskilda människor i svåra sociala situationer (ibid. ss 40-41). 

                                                      
3
 Se Appendix 1 för en jämförelse mellan 1990 och dagens högskolereform (SFS 2006:1053). 
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Efter den senaste utvärderingen av socionomutbildningarna i Sverige fann Högskoleverket att fyra 

lärosäten höll mycket hög kvalitet på sina utbildningar
4
. Högskoleverket ifrågasätter examensrätten 

i sju av landets lärosäten
5
. Nästa utvärdering av socionomutbildningen planeras till 2013 

(Högskoleverket 2009:36 R). 

 

1.5 Tidigare forskning 

Forskningsområdet som denna uppsats syftar att undersöka är ganska snävt definierat. Ofta hamnar 

litteratursökningar vid sidan om det tilltänkta området. Den största delen av sökningarna hamnar 

antingen i forskning på hur praktik inom utbildningar fungerar eller i området för teori i yrkeslivet. 

Här är det övergången mellan utbildningen till yrkeslivet som är i fokus. Närmare bestämt är det på 

vilket sätt som kunskapen inom en utbildning kommer till nytta i det följande yrket. 

 Författare som Garraway et al. (2011), Paré och Le Maistre (2006) bekräftade våra farhågor 

om att forskningsområdet är relativt outforskat. Trots detta mindre intresse av liknande frågor har vi 

tillsammans med bibliotekschefen Anna Alwerud lyckats hitta en del. Det visade sig att merparten 

av de vetenskapliga artiklarna som identifierats inom ramen för området handlar om hur läkare och 

sjuksköterskors utbildning är till gagn för dem när de är färdigutbildade (Nilsson 2007; Colley 

2003). 

 En studie, (Heggen 2008) gjord i Norge, visar på en rad olika anledningar till varför 

relationen mellan en utbildning och det arbete utbildningen ska förbereda studenten för är 

komplicerad. Studien tar socialarbetare, lärare och sjuksköterskor som exempel för att diskutera 

ämnet. Dessa yrkesgrupper har gemensamt att yrkesutövarna anser att det finns en klyfta mellan 

kunskapen i utbildningen och kunskapen på arbetet. Heggen (2008) beskriver en möjlig förklaring 

som är att arbetet innefattar att arbeta med människor där dessa människor inte är instrumentella i 

den betydelsen att det inte alltid går att förutse effekter och reaktioner. Det finns alltså en teoretisk 

sida av hur arbetet ska gå till samt att den praktiska verkligheten inte alltid överensstämmer med 

det. En annan förklaring är just skillnaden mellan teoretisk och praktisk kunskap (Heggen 2008). 

 I Staffan Nilssons avhandling (2007) jämför han samma fenomen mellan två andra 

yrkesgrupper nämligen läkare och ingenjörer. Ett intressant fynd i avhandlingen är hur dessa skiljer 

sig och då främst i arbetet, läkarnas utbildning är väldigt tätt knuten till det praktiska arbetet och 

ingenjörernas utbildning är löst kopplad till det faktiska arbetet. Arbetet skiljer sig därför åt vad det 

gäller den professionella kunskapsbasen som för läkare är statisk, det är sällan det sker större 

                                                      
4
 Göteborgs-, Lunds-, Stockholms- och Umeås universitet. 

5
 Ersta Sköndal  högskola, Högskolan i Jönköping, Högskolan Kristianstad, Linköpings universitet, Malmö högskola, 

Mittuniversitet och Örebro universitet. 
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förändringar som gör att yrket kan skilja sig helt från en tid till en annan, även då arbetssituationen 

ofta är förutsägbar då den som oftast ser likartad ut oberoende av var läkaren arbetar. Ingenjörer 

däremot har en skiftande professionell kunskapsbas, möjligen på grund av att det är en 

generalistutbildning och det praktiska arbetet kan variera mycket. 

 Vidare talar en annan studie (Garraway et al. 2011) om överförandet av kunskap mellan 

utbildning och arbete. De talar om vikten av den kunskap som utbildningen ger, de teorier som 

studenten lär sig att använda, men att det borde läras ut som en modell som lär studenten att 

applicera sin kunskap på olika kontexter genom vad de kallar för reflekterande överföring. 

 Dessa studier ger en bild av hur forskningsområdet ser ut, området är mer utforskat vad det 

gäller läkares användning av sin utbildning i yrkeslivet där kunskapen är mer precis och där det 

finns en stark koppling mellan utbildningen och arbetet i sig (Nilsson 2007). Det är därför intressant 

att fortsätta på de studier som finns om hur detta går till på generalistutbildningar såsom 

socionomutbildningen. Vårt bidrag syftar därför till att utforska förhållandet mellan en, i mångt och 

mycket, teoretisk generalistutbildning och ett praktiskt yrke. 

 Då det finns färsk forskning som undersöker hur kunskapen kan överföras mellan utbildning 

och arbete (Garraway et al. 2011) gör detta vårt bidrag kanske ännu mer intressant i ljuset av att 

området vad det gäller socionomutbildningen och kunskapsöverföring är relativt outforskat. 

Dellgran och Höjer (se Minas 2008) visar att närmare 63 % av alla socionomer någon gång har 

arbetat med ekonomiskt bistånd. Trots detta visar de även att av den forskning som har bedrivits i 

socialt arbete är det enbart 4,8 % som har en stark koppling till ekonomiskt bistånd (Dellgran & 

Höjer 2000). Detta bekräftar socialstyrelsen på sin hemsida där de beskriver att det finns behov av 

forskning inom området i stort (Socialstyrelsen u.å.) 

1.6 Avgränsningar 

Vissa avgränsningar har gjorts för att kunna göra området hanterbart inom ramen för den tidsperiod 

vi har att förfoga över till studien. Vi har valt att bara undersöka ekonomiskt bistånd och 

socialarbetarnas användning av socionomutbildningen, detta eftersom vi själva utbildar oss till 

socionomer. Ett annat ställningstagande vad det gäller avgränsning är att vi endast intervjuar 

handläggare från en kommun. Detta får som följd att det inte går att generalisera våra resultat. 

Skulle intervjupersonerna vara från sex olika socialkontor blir det fortfarande en liten del av 

helheten och skulle därmed inte göra studien mer generaliserbar. Andra närliggande och stora 

forskningsområden som: praktik i utbildningen, teorier i praktiken och evidensbaserad praktik kan 

komma upp i intervjuerna. Dessa ryms dock inte inom ramen för denna studie. 
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1.7 Disposition 

Uppsatsen är upplagt på ett sätt som först introducerar läsaren till ett problem som vi sedan 

förklarar hur vi undersöker, vad vi har tagit hänsyn till och förklarar vad denna studie bidrar till. 

Följande kapitel beskriver det insamlade material som intervjuerna och textdokumenten har gett. 

Det beskriver även hur materialet har tolkats och använts. Därefter följer det teoretiska resonemang 

som vi ämnar besvara frågeställningarna genom och ge läsaren en förståelse av problematiken. 

Materialet visas sedan upp och analyseras för att slutligen besvara frågeställningar. Uppsatsen läses 

med fördel från början till slut, det går att läsa enstaka delar för sig men en helhetsbild skapas bäst 

genom att läsa uppsatsen i sin helhet. 

2. Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 

För att besvara våra frågeställningar har vi valt att använda oss av kvalitativ metod. Det finns några 

stora skillnader mellan kvalitativ- och kvantitativ forskning. Bryman (2011) beskriver att den mest 

uppenbara skillnaden är att den kvalitativa forskningen är mer inriktad på ord än på siffror. Detta 

skulle kunna innebära en vilja att förstå på djupet snarare än på bredden, därför utesluts den 

kvantitativa forskningsmetoden. En annan skillnad som Bryman beskriver är den 

tolkningsteoretiska ståndpunkt som beskrivs som tolkningsinriktad. Med detta menar man att 

tyngden ligger på att skaffa sig en förståelse av hur den sociala verklighet tolkas av de som lever i 

en viss miljö (ibid.). För att få en förståelse för och undersöka den relation socialarbetare som 

arbetar med ekonomiskt bistånd har till sin socionomutbildning ter det sig naturligt och praktiskt att 

använda semistrukturerade intervjuer inom den kvalitativa metoden för att på djupet kunna 

undersöka den sociala verklighet dessa socialarbetare är verksamma i. Vi använde oss av intervjuer 

som troligtvis är den mest använda metoden för datainhämtning i kvalitativ forskning och 

transkriberade sedan dessa ordagrant. Intervjuer går att göras på olika sätt, Bryman beskriver dessa 

som ostrukturerad, semistrukturerad samt strukturerad intervju. Den semistrukturerade och den 

ostrukturerade intervjustilen liknar varandra då de är flexibla i den betydelsen att det inte skadar 

datainhämtningen om det skulle finnas intresse av att fördjupa sig i ett visst tema och fråga vidare, 

även om det inte är en planerad fråga (ibid.). Detta för att det är intressant att höra intervjupersonens 

tolkningar. Bryman beskriver när det är relevant för forskaren att välja semistrukturerade eller 

ostrukturerade intervjuer, han beskriver att om en forskare har ett förhållandevis tydligt fokus i sin 

undersökning finns det en sannolikhet att forskaren väljer en semistrukturerad intervjustil. Vill 

forskaren däremot undersöka ett visst område eller tema finns det anledning att välja den 

ostrukturerade intervjumodellen (ibid.). Då vår undersökning grundar sig på tre olika teman som 
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tillsammans syftar till att besvara frågeställningarna får det anses att semistrukturerade intervjuer 

bäst besvarar och samlar in data för frågeställningen och analysen. Valet av semistrukturerade 

intervjuer kan anses vara befogat då det finns en öppenhet och flexibilitet i den intervjutekniken. 

Det finns utrymme för att ställa följdfrågor kring intressanta svar samtidigt som det finns en struktur 

som är nödvändig för att ta intervjun vidare.  

 Aspers (2011) varnar i sin bok att på förhand tänka ut eventuella svar som 

intervjupersonerna kan tänkas svara för att kunna komponera lämpliga följdfrågor och kallar detta 

för ett misstag som ofta nybörjare gör. Detta förhindras bäst genom att inte i förväg försöka tänka ut 

vilka svar som kan tänkas komma på de frågor som ställs samt genom att ha tematiskt öppna 

intervjuer där samtalets logik får styra (ibid.). Den fara som Aspers beskriver med detta är att det 

vinklar empirin till att passa in i den teori som kanske ligger till grund för den förförståelse som 

frestar intervjuaren att tänka ut vilka svar som kommer. Detta förhindrar att empirin ska kunna bli 

överraskande eftersom den är styrd av en teori eller annan förförståelse (ibid.). 

 För att få relevant information till undersökningen användes minnesanteckningar över de 

frågeställningar som intervjun ska besvara. Dessa minnesanteckningar kallas ofta för en 

intervjuguide och är en hjälp vid intervjuerna för att alla teman som undersökningen behandlar ska 

diskuteras (Bryman 2011). För vår del är det tre teman som undersöks: rutiner, handlingsutrymme, 

utbildning och varje tema har ett antal frågor
6
. Ett av dessa teman har ett antal begrepp som på ett 

mer ostrukturerat sätt kan samtalas kring. Vid alla utom ett tillfälle var vi båda med vid 

intervjuerna. Strategin som vi använde oss av var att en höll i intervjun utifrån ett par på förhand 

uttänkta samtalsämnen. Den andra av oss tog anteckningar och såg till att alla frågor i 

intervjuguiden blev besvarade. Detta var för oss ett fruktsamt tillvägagångssätt så tillvida att vi 

upplevde intervjun som ett genuint samtal mellan två parter. 

 Denzin (1970) kategoriserar skriftliga källor eller arkivmaterial som unobtrusive measures 

(icke-reaktiva mätmetoder). Med detta menar Denzin att källan inte kommer att påverkas av 

forskarens värderingar och uppfattningar. Genom att använda textanalyser på styrande dokument 

eller på organisationens nedskrivna riktlinjer höjs graden av opartiskhet i undersökningen. 

Uppdelningen av dokument kan göras mellan privata och officiella dokument (Scott 1990). 

Dessutom föreslår Scott att uppdelningen för de officiella dokumenten kan delas upp ytterligare en 

gång, privata/enskilda och offentliga. För att kunna bedöma kvalitén på de olika dokumenten 

använder sig Scott (1990, s. 6) av fyra olika kategorier – 1) autenticitet, 2) trovärdighet, 3) 

representativ och 4) meningsfullhet. Med den första punkten menas att dokumenten är äkta och att 

det otvivelaktigt kan sägas vart ifrån det kommer. Punkt två syftar till att kontrollera att materialet 

                                                      
6
 Se Frågeguiden i Appendix 2. 
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inte har några förvrängningar eller felaktigheter. Den tredje förstås som att materialet är av typisk 

kvalitet från den det kommer ifrån. Om det inte skulle vara så, går detta då att mäta på något sätt? 

Den sista och fjärde punkten vill Scott (1990) lyfta fram om materialet verkligen är tydligt och 

begripligt. 

 Kvalitativ innehållsanalys är sannolikt den mest använda metoden när det gäller att 

analysera dokument (Bryman 2011). Tillvägagångssättet för att använda sig av en kvalitativ 

innehållsanalys är att författaren letar efter bakomliggande teman, i det undersökta materialet, som 

han sedan i sin tur gör en analys på. Hur dessa teman tas fram är något som sällan framkommer i 

den slutgiltiga produkten. 

  Vi har valt att använda oss av två olika datakällor, intervjuer och Helsingborgs stads 

riktlinjer. Detta gör vi för att skapa en större tillförlitlighet i våra resultat då vi kan höra hur 

handläggarna arbetar utifrån det som riktlinjerna reglerar. Detta kallas för triangulering och används 

till att skapa ytterligare reliabilitet i studien (Bryman 2011). 

  Undersökningar som denna behöver visa att de är trovärdiga i resultat och insamlande av 

material d.v.s. undersöka det som den utger sig för att mäta. Detta tar vi hänsyn till utifrån några 

olika tankar om validitet och reliabilitet. Det som brukar talas om då är att göra så kallade thick 

descriptions, alltså fylliga eller täta beskrivningar av de detaljer som studien uppmärksammar. Detta 

gör att en senare studie får en större databas för att kunna göra en studie i samma kultur eller sociala 

sammanhang (Bryman 2011). 

  Nästa begrepp i ledet för att skapa en valid och reliabel studie är att skapa pålitlighet i 

studien. Detta görs genom att forskaren har ett granskande synsätt på studien, vad det gäller 

tillförlitlighet. Genom att noga beskriva alla faser i forskningsprocessen kan det senare granskas av 

kollegor eller examinatorer vilket för med sig en vilja av att göra studien tillförlitlig och en 

möjlighet för andra att se att den också är tillförlitlig (ibid.). 

  Det ska även finnas en möjlighet att styrka och konfirmera studien, detta görs genom att 

forskaren påvisar att man inte kan vara helt objektiv i sina slutsatser. Forskaren ska sträva efter att 

inte låta personliga värderingar eller teoretiska inriktningar påverka utförandet av och slutsatserna i 

sin studie (ibid.). 

  För att underlätta uppsatsskrivandet har vi valt att dela upp arbetet genom att ansvara för 

olika delar i uppsatsen. Vi har hela tiden försökt dela arbetet jämt och låta de styrkor vi har 

komplettera varandra. Detta för att på ett effektivt sätt föra arbetet vidare och kunna arbeta 

självständigt med våra olika ansvarsområden för att sedan sammanföra delarna. Vi har varit noga 

med att läsa igenom varandras texter och skriva till eller ta bort överflödig text samt diskutera över 

det som skrivits för att allt ska vara relevant. 
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2.2 Intervjuer 

2.2.1 Presentation av intervjupersoner7
 

Intervjuperson 1 (IP1) fick arbete på ekonomiskt bistånd direkt efter avslutad socionomutbildning 

och har inte arbetat med något annat sedan dess. I dagsläget har IP1 arbetat på samma arbetsplats i 

åtta år. IP1 förklarar att största anledningen att h*n arbetar på ekonomiskt bistånd är att h*n hade 

sin praktik där. IP1 gick sin utbildning på Lunds universitets filial i Helsingborg och var den första 

kullen som tog sin examen i Helsingborg. IP1 säger gärna på ett skämtsamt sätt att det är viktigt att 

påpeka att det var i Lund h*n gick och inte Helsingborg. 

  Intervjuperson 2 (IP2) har tidigare arbetat på behandlingshem. Då IP2 tyckte att de 

varierande arbetstiderna inte fungerade längre sökte sig IP2 vidare till ett nytt arbete. Via en 

ansökan på en hemsida för offentliga jobb fick h*n komma på en intervju. Vid intervjutillfället hade 

IP2 arbetat på sin position i ganska exakt tre månader, vilket gör IP2 till den ena ytterligheten i vår 

studie. Förutom att IP2 är ny på sin arbetsplats är h*n även nyexaminerad socionom från Lunds 

universitet. 

  Den andra ytterligheten i vår studie utgörs av intervjuperson 3 (IP3) då h*n blev färdig 

socionom i januari 1979, även h*n via Lunds universitet. IP3 har varierade erfarenheter från socialt 

arbete, allt från kurator inom den somatiska och den psykiatriska vården till en blandtjänst som 

innehöll arbetsuppgifter inom områden som nykterhetsvård, barnavård och ekonomiskt bistånd. IP3 

har även en kortare tid bakom sig som socialsekreterare på arbetsförmedlingen. IP3 har jobbat på 

sin tjänst, inom ramen för ekonomiskt bistånd, sedan 1995. 

  Nästa intervjuperson (IP4) blev klar med sin examen sommaren 2010 och valde efter att ha 

arbetat med ett mer fysiskt arbete innan att plugga vidare till socionom. Har arbetat med 

ekonomiskt bistånd i knappt ett år, detta är det första arbetet h*n fick efter att ha sökt arbeten i ett år 

efter sin examen. H*n anser att för att arbeta inom socialt arbete krävs det att det finns ett frö redan 

innan av att vilja arbeta med människor som sedan utbildningen bekräftar. 

  Intervjuperson 5 (IP5) började läsa på socialhögskolan på Lunds Universitet vårterminen 

2001 och blev sedan färdig socionom 2004. Har arbetat med ekonomiskt bistånd i 7 år, h*n har 

arbetat både i en större och i en mindre kommun. Till största delen i den stora kommunen och med 

olika arbetsuppgifter. Anledningen som väckte nyfikenheten hos IP5 var att h*n märkte att det 

fanns mycket åsikter om att ekonomiskt bistånd var ett tråkigt arbete, därför ville h*n se hur det 

verkligen var. 

  Den sista intervjupersonen (IP6) har arbetet med ekonomiskt bistånd i fyra år, mest med 

personer som har varit arbetsklara men saknat arbete. Nyligen har h*n bytt till att arbeta med 

                                                      
7
 För en förklaring av IP så hänvisas läsaren till 2.4 Etiska överväganden. 
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människor som lever med ett missbruk av alkohol eller droger, dock fortfarande som handläggare 

av försörjningsstöd. 

 

2.2.2 Urval och empirikodning 

Urval kring intervjupersoner kan göras på olika sätt och det kanske vanligaste sättet vid intervjuer 

är att göra ett målinriktat urval. Med det menas att intervjupersoner strategiskt väljs ut utifrån en 

vilja att intervjua personer som är relevanta för studien. Detta är ett försök i att skapa 

överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. Alltför ofta finns det en brist på klarhet eller 

transparens vad det gäller urval i kvalitativa studier, ibland kan det vara omöjlig att utläsa hur 

urvalet har skett (Bryman 2011). 

  Vad det gäller urval i denna studie går det till på följande vis. Det är ett målinriktat urval där 

vi, för att skapa en representativ intervjuskara, har valt att intervjua sex socionomer som arbetar 

med ekonomiskt bistånd och som har olika mängd erfarenhet av yrket. Erfarenheten hos 

socialarbetarna varierar mellan 20 år och tre månader. Detta för att kunna skapa sig en nyanserad 

bild över hur de ser på sitt behov av utbildning i förhållande till yrket, vilket är ett försök att skapa 

överensstämmelse mellan problemformulering och urval. 

  Från början tillfrågades åtta personer på ekonomiskt bistånd. En tackade nej till att bli 

intervjuad och en svarade inte alls. Till slut intervjuades sex personer som jobbar med ekonomiskt 

bistånd. Vid intervjutillfällena låg arbetserfarenheten från tre månaders anställning och upp till 17 

års anställning. Vad det gäller kodning av intervjuerna har vi använt oss av de tre teman vi 

intervjuade handläggarna med. Vi har sedan använt ett tiotal olika kodord för att kategorisera 

materialet. Dessa kodord är: arbete, rättssäkerhet, kontrollfunktion, delegation, handlingsutrymme, 

rutiner, värdegrund/personlig utveckling, skola samt teoretisk och praktisk kunskap. Genom att 

koda med dessa ord försöker vi belysa de tre teman vi som vår empiri bygger på. 

 

2.3 Textanalys 

2.3.1 Beskrivning av dokument 

Vi har fått ta del av tre olika dokument för att kunna genomföra en mindre textanalys. Tanken är 

inte att göra textanalysen på sådant sätt att den kan stå för merparten av empirin denna studie, utan 

denna innehållsanalys görs för att få en objektiv part som kan konfirmera eller dementera det som 

framkommer i intervjuerna. Det är med andra ord djupintervjuerna som står för den största delen av 

analysen. Av dessa tre kommer ett dokument att användas vilket är Helsingborgs stads riktlinjer för 

ekonomiskt bistånd. 
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 Enligt Scott (1990) skulle detta dokument räknas som offentliga dokument eftersom vem 

som helst kan få tillgång till det, efter förfrågan. Vad gäller autenticiteten och trovärdigheten 

bedömer vi den som hög då den 1) är framtagen av och beslutad av regeringen och 2) är ett resultat 

av samarbete mellan tjänstemän och politiker i den undersökta kommunen och klubbat efter beslut i 

fullmäktige. 

  Till vår vetskap finns det ingen anledning att misstro att detta dokument inte skulle vara 

typiskt för arbetsplatsen den är lämpad för. Vad gäller tydligheten i dokumentation bedömer vi den 

som god. Dokumentet är tydligt strukturerade så att innehållet läses på det sättet som vi förmodar 

författarna menade. Utifrån Scotts (1990) kategorier och tidigare resonemang verkar det rimligt att 

utgå från att dokumentet håller en hög kvalitet. Som framgår av empirin från intervjuerna hänvisas 

det ofta till detta dokument och därför är det viktigt att ha med det som förklarande material. 

 Helsingborgs stads riktlinjer för ekonomiskt bistånd är ett dokument, på 40 sidor, framtaget 

av tjänstemän och politiker samt klubbat i fullmäktige. I inledningen står det även följande: 

Helsingborgs stads riktlinjer för ekonomiskt bistånd är baserade på Socialtjänstlagen 

och dess förarbeten, och Socialstyrelsens allmänna råd samt stöd för rättstillämpning 

och handläggning. Dessa har överförts till lokala förutsättningar och förtydligats 

utifrån Helsingborgs stads hållning i frågorna kring ekonomiskt bistånd (Helsingborgs 

stad 2010, s. 4). 
 

Målet för enheten för ekonomiskt bistånd är att varje individs väg till egen försörjning ska 

förkortas. I dokumentet finns det utdrag från den aktuella lagstiftningen (SoL), vilka synsätt som 

ska prägla arbetet med ekonomiskt bistånd (ex. tillgänglighet och god service, rättssäkerhet, 

helhetssyn på klienten samt de jobbar utifrån ett barnperspektiv) och definitioner på olika begrepp 

(så som rätten till bistånd och skälig levnadsnivå). Avslutningsvis förklaras det i vilka situationer 

begreppet livsföring i övrigt är tänkt att tillämpas i kommunen och ger dessutom exempel på sådana 

situationer från begravningsavgifter till tandvård. 

 

2.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har formulerat fyra grundprinciper för forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, u.å.). Dessa fyra principer är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Genom att tydligt 

och noggrant informera
8
 intervjupersonerna om vad undersökningen kommer att innehålla, dess 

syfte och att deras medverkan är frivillig och eftersom ingen av våra intervjupersoner är 

minderåriga kan informationskravet och samtyckeskravet anses vara uppfyllt genom frivilligheten 

att medverka. Intervjun kommer enbart förmedla grundläggande bakgrundsinformation för 

                                                      
8
 Både via informationsmejlet och vid intervjutillfället. 
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undersökningens syfte och allt som kommer fram under intervjun kommer att anonymiseras. 

Därmed kommer uppgifterna inte kunna spåras till den enskilde socialarbetaren, vilket ger den 

enskilda den anonymitet som konfidentialitetskravet kräver. Den insamlade empirin kommer enbart 

att nyttjas i denna undersökning och kommer efter avslutad utbildning att raderas så att ingen 

obehörig ska få tillgång till den (nyttjandekravet) (ibid.).  

  För att kunna tillförsäkra våra intervjupersoner personlig konfidentialitet ges först en 

kortfattad presentation av personerna som vi har intervjuat. Här kommer de intervjuade att kallas 

för intervjuperson, efterföljt av en siffra 1-6. Denna numrering kommer inte att användas 

fortsättningsvis för att enskilda citat inte ska kunna återkopplas till individen. Med anledning av det 

kommer dessa personer att få ett fiktivt kvinnonamn, från Anna till Fanny. Dessa namn kommer att 

lottas ut till varje intervjuperson för att dölja deras sanna identitet. 

 

3. Teoretiska perspektiv 

För att svara på frågeställningarna och för att lyfta diskussionen till ett större sammanhang har 

Pierre Bourdieus (1930-2002) fältteori valts. Teorin är intressant eftersom den ger en bra 

verktygslåda av begrepp för en möjlig förklaring av hur kunskap (symboliskt kapital) kommer till 

användning i ett nytt fält. Genom att betrakta skolan och socialtjänsten (i denna studie enbart delen 

med ekonomiskt bistånd) som två skilda fält kan det studeras hur stor del av utbildningen som 

kommer till nytta i det nya fältet. För att förstå individperspektivet men även intervjupersonernas 

subjektiva värderingar kan begreppet habitus vara behjälpligt. Som komplement till fältteorin 

använder vi oss av The concept of consequential transition, även kallat övergångsteori. Detta 

teoretiska koncept fokuserar på, till skillnad från fältteorin, hur övergången mellan olika sociala 

aktiviteter går till samt vad som händer inom aktiviteten. 

  Dessa teorier är relevanta för studien då de kompletterar varandra i och med att det finns 

likheter i vad de förklarar, fält - aktiviteter exempelvis. Dock är de olika fokus som teorierna har 

som skiljer dem åt och gör dem intressanta och relevanta i ett samspel. 

3.1 Fältteorins begreppsdefinition 

Begreppet kapital är en grundläggande term i Bourdieus sociologi. Kapital brukar förstås som 

värden, tillgångar eller resurser. Det finns flera olika sorters kapital, exempelvis symboliskt-, 

kulturellt-, ekonomiskt- och socialt kapital
9
. Möjligt är att en person, eller agent som Bourdieu 

gärna kallar det, kan ha mycket av ett kapital och lite av ett annat. Bourdieu menar att det mest 

                                                      
9
 Ekonomiskt- och socialt kapital anser vi inte vara relevant för denna undersökning och kommer därför inte att 

förklaras närmre. 
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grundläggande av alla kapital är det symboliska. Lite förenklat kan det förklaras med, – ”symboliskt 

kapital är det som erkännes” (Broady 1998, s. 6). Symboliskt kapital blir ett relationellt begrepp 

eftersom det är upp till omgivningen att tolka om det är ett kapital av värde. Exempelvis gör många 

års förvärvade kunskaper inom socialt arbete knappast någon nytta inom området för medicinsk 

forskning. Utan det symboliska är relationellt till den omgivningen som uppskattar den. Symbolisk 

kapital får inte förknippas med teknisk kompetens. Som Broady nämner, –”En yngling kan vara 

förfaren i konsten att trimma en mopedmotor utan att för den skull besitta ett uns av mer allmänt 

erkänt symboliskt kapital” (ibid., s. 6). Till skillnad från det symboliska kapitalet, som är ett vitt 

begrepp, syftar det kulturella kapitalet t.ex. på examina från respekterade lärosäten, ingående 

kännedom om klassisk musik eller litteratur eller förmågan att uttrycka sig i tal och skrift (Repstad 

2009). Det som utgör ett symboliskt kapital kan, om efterfrågan från andra grupper i samhället blir 

tillräckligt stor bli att, betraktas som ett kulturellt kapital. Utifrån ett historiskt perspektiv kan det 

också antas att ett symboliskt kapital blir ett kulturellt kapital då det kan tillförsäkra sin överlevnad 

genom att det blir beständigt. På så vis behöver inte en person övertyga varje person han stöter på 

att, t.ex. att han är en kunnig person. Utan det räcker att skaffa sig titlar eller andra skriftliga 

dokument som bekräftar kapitalet. 

 Habitus är det som Bourdieu tillskriver som –”resultatet av sociala erfarenheter, kollektiva 

minnen, sätt att röra sig och tänka som ristats in i människors kroppar och sinnen” (Broady 1998, s. 

16). M.a.o. föds varje människa med sitt eget habitus, som sedan med tiden påverkas av familjen, 

vänner och utbildning. Det är sedan dessa olika påverkningar som styr individens föreställningar 

och handlande, som i sin tur kan leda till att habitus återskapas. Möjligt är också att individens 

habitus kan förändras då det inte överensstämmer med andra människors habitus eller med den 

sociala omgivningen. Habitus och kapitalbegreppet hänger nära samman, dock oftast med 

enkelriktad påverkan. Ett habitus i form av t.ex. bildning och smak (relativa begrepp, som i denna 

mening uppfattas som positiva och önskvärda) kan omsättas i olika kapitalformer. Men 

nödvändigtvis går det inte att göra det omvända, – ”Varje människa är per definition utrustad med 

habitus, men somliga medborgares habitus värderas som bekant högre än andras, en värdesättning 

som dessutom kan skifta från grupp till grupp. [...] var och en av oss är begåvad med en habitus, 

men det är marknaden som avgör vilka ingredienser i och effekter av denna habitus som kan 

fungera som kapital” (ibid., s. 17). 

  En strategi, kan även benämnas som intresse, investering eller vinst. Det är en individ eller 

gruppers försök till att värna värdet av sina kapital. Mer eller mindre omedvetet försöker 

individen/gruppen att försvara eller förbättra sin position genom dessa strategier. Detta kan ses som 

deterministiskt ur en sociologisk synpunkt, vilket även är den kritik som Bourdieu har fått (ibid.). 

Det som Bourdieu däremot gör är att han inte frångår att ställa frågan om människors aktiva 
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handlande och intentioner skulle vara ett resultat av inplanterad vilja och handlingsförmåga. 

  Ett fält kan förklaras som en redan etablerad och strukturerad värld som vi kan träda in i. 

Men det är även ett fält där andra individer utkämpar en kamp om vems perspektiv som ska vara det 

ledande. Broady ger en bra och förklarande beskrivning på hur ett fält kan vara uppbyggt och hur 

dessa olika strider kan ta sig uttryck: 

 

En student som vill ägna sig åt pedagogikämnet träder in i en värld som med vissa 

förbehåll kan karaktäriseras som ett socialt fält. Fältet befolkas av forskare och 

högskolelärare, skolpolitiker och administratörer, redaktörer för pedagogiska 

facktidskrifter, skoljournalister och debattörer i medierna, läromedelsproducenter, 

forskningsrådens och andraanslagsgivares ledamöter och handläggare, m.fl. Alla är 

utrustade med olika slag av symboliskt kapital som fungerar som ammunition i 

striderna dem emellan. Forskarna är indelade i olika fraktioner som besitter olika arter 

av symboliskt kapital: somliga behärskar statistiska forskningstekniker och andra s.k. 

kvalitativa metoder, somliga är empirister, andra feminister och åter andra 

multikulturalister. Bland anslagsgivarna finns sådana som prioriterar pedagogisk 

forskning av den sort som lovar att lösa dagsaktuella problem, medan andra sätter en 

ära i att stödja forskning av hög vetenskaplig kvalitet. De flesta brukar hävda att det 

slags symboliska kapital de själva besitter är mer värt än alla andras (ibid., ss. 19-20). 
 

Hur hårda dessa strider än kan vara finns det ett gemensamt mål som gör att fältet hålls samman, 

doxa. Doxa kan liknas vid normer och värderingar. Bourdieu talar även om ortodoxa som är mera 

konservativa och önskar behålla saker och ting som det är. Som motsats till de ortodoxa finns de 

heterodoxa som vill åstadkomma nyordning. Oavsett vilken typ av doxa individerna är har de en 

gemensam doxa. Detta innebär även att personer som inte delar denna doxa, eller är ute för att 

förstöra den inte släpps in i fältet. Det kan även hända att personer som befinner sig i fältet slutar tro 

på doxan och kan därmed bli utkastade (ibid.). 

 

3.2 The concept of consequential transition 

Den andra teoretiska grund vi har valt att använda är en del av ett teoretiskt koncept som Beach 

(2003) kallar för The concept of consequential transition (härefter kallat övergångsteori) och utgör 

en del av teorierna kring hur en individ gör en övergång mellan olika, vad han kallar för, sociala 

aktiviteter. Här definieras övergången som en kunskapsutveckling i relation mellan en individ och 

en eller flera sociala aktiviteter. Relationen mellan dessa aktiviteter kan ändras av att en av parterna 

förändras eller att de båda förändras, vilket i sin tur påverkar överföringen av kunskap. Övergången 

används som ett koncept för att förstå hur kunskap förökas över tid och rum. Denna övergång ses 

som följdriktig, eller som en naturlig och väl fungerande följd, när det finns en medveten reflektion, 

en kamp med eller när individen känner en förändring i sig själv eller sin position på grund av 



21 
 

denna överföring. Identitet och kunskapsutveckling länkas ihop av denna överföring (ibid.). 

Skapande av identitet hör ihop med sysselsättning, exempelvis när en student når sitt yrkesmål och 

får använda sina förvärvade kunskaper och får därför som individ en högre position i takt med 

övergången. Det finns fler situationer som skulle kunna exemplifiera denna sortens övergång 

(ibid.). 

  Det finns olika typer av consequential transition och vi har valt att använda en av dessa som 

kallas för en tvärgående övergång. Denna övergång sker när en individ förflyttar sig enkelriktat 

mellan två olika historiskt förknippade aktiviteter likt en student som förflyttar sig från att läsa om 

ett yrke till att sedan arbeta med det. En tvärgående övergång karaktäriseras just av den enkelriktade 

förflyttningen mellan en aktivitet till en annan som naturligt följer den första aktiviteten, deltagande 

i en aktivitet föregår deltagande i en annan. Det är det typiska fallet av tvärgående övergång. Här 

återkommer det medvetna reflektiva valet att delta i en aktivitet som naturligt övergår i en annan 

som också innebär en utveckling för individen i fråga; den första aktiviteten ses som en förberedelse 

till den efterföljande (ibid.). Ett exempel på en situation som handlar om denna övergång är en 

socionomstudent som ser sig själv som en blivande socionom och inte bara som en student som 

läser om socialt arbete. 

  Det ska finnas en naturligt efterföljande aktivitet som dessutom är en utvecklingsmässigt 

bättre aktivitet. Medvetenhet inför övergången är en annan indikator på tvärgående övergångar, 

liksom den enkelriktade vägen mellan dessa aktiviteter. 

Här följer några förtydligande över hur begreppet övergång kommer att användas och vad vi lägger 

i betydelsen. 

Transitions involve the propagation of knowledge across social space and time 

through the construction of associations embodied in artifacts, and constituted by 

continuities, discontinuities and contradictions. Knowledge is constructed and 

reconstructed during transitions (ibid, s. 43). 

 
Transitions that are consequential involve a change in identity: a sense of self, social 

position, or a feeling of becoming someone new with knowledge propagation. […] 

Transitions therefore involve notions of progress for the individual and are best 

understood as developmental in nature (ibid, s. 43). 

 
Consequential transitions are not changes in the individual or in the social activity, per 

se, but rather are changes in their relationship. There are always multiple ways in 

which that recursive relationship can change (ibid, s. 43). 
 

Dessa tre citat som var och ett säger något om dessa överföringar, hur de definieras och särskilt 

intresse läggs vid hur kunskap anses byggas och återbyggas genom dessa övergångar. Kunskapen 

aktualiseras genom övergången mellan aktiviteter. Dessa övergångar skapar också en identitet som 
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är byggd på större kunskap och strävar hela tiden efter att utvecklas. Den efterföljande övergången 

är inte heller bara skillnader i individen eller aktiviteten för sig utan det är relationen mellan dessa 

som är och definierar övergången. Studenten kan få börja arbeta med det nya yrket som denne 

förvärvat kunskaper till, där är relationen mellan studenten och arbetsmarknaden ändrad. Nu är 

studenten en annan i förhållande till arbetsmarknaden än den var innan utbildningen och denne är 

det på grund av utbildningen (Beach 2003). 

 

4. Empiri och analys 

 Här följer en presentation av den insamlade empirin samt en analys utifrån fältteorin. Här 

presenteras empiri och analys indelat i de teman som uppsatsen behandlar, rutiner, 

handlingsutrymme och utbildning. Analysen är gjord med fältteorins begrepp och perspektiv vilket 

skapar en djupare förståelse för materialet samt besvarar de frågeställningar vi burit med oss. 

Därefter följer en analys av ett mer övergripande slag med hjälp av övergångsteorin. 

4.1 Intervjuteman 

Utifrån uppsatsens tre frågeställningar kan det verka rimligt att koda intervjuerna utifrån tre olika 

teman - (1) arbetsuppgifter/rutiner, (2) handlingsutrymme och (3) viktiga kunskaper från 

utbildningstiden. De använda citaten är redigerade
10

 för att underlätta läsning. 

 

4.1.1 Rutiner 

Socialtjänsten kan utifrån fältteorin betraktas som ett fält då det befolkas utav många agenter som 

har olika kompetenser. Ett fält kännetecknas av striden mellan dessa agenter och vems perspektiv 

som ska premieras framför andras. Inom socialtjänsten kan några av dessa agenter tänkas vara; 

kommunpolitiker, chefer på diverse nivåer, sakkunniga, handläggare och assistenter. Vi är 

övertygade om att det finns fler agenter som påverkar inom socialtjänstens fält men vi stannar vid 

dessa som framkommit i intervjuerna. 

Man utgår alltid från SoL. Och SoL det är ju ramlag det innebär att kommunerna 

bestämmer hur deras riktlinjer ska se ut utifrån ramlagen. Det vi har gjort så har vi 

ännu mer styrt utifrån dem här lagar, SoL det är riktlinjerna, rutinerna som då 

tillsammans med sakkunniga och ifrån olika arbetsgrupper, en så kallad rutingrupp 

som tar upp olika saker som dyker upp under arbetets gång så att vi förbättrar hela 

                                                      
10

 För att läsaren på ett mera överskådligt sätt ska kunna ta del av det insamlade materialet har vi valt att redogöra för 

varje tema var för sig. Citaten som är hämtade från transkriberingen kan i viss mån vara omskriven för att undvika 

förvirringar då man i tal ofta stammar, upprepar sig eller byter ämne mitt i en mening. För att läsaren på ett mera 

följsamt sätt ska kunna förstå vad de olika intervjupersonerna menar kan vissa ord korrigerats, dock med hänsyn till att 

aldrig ändra innebörden i det som blev sagt. 
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tiden den här och dem här förnyelserna och dem här riktlinjerna dem här reglementet, 

det ändras ju lite grann emellanåt (Elin). 
 

Elin förklarar dessa kamper inom fältet på ett bra sätt då socialtjänstlagen är en ramlag som varje 

kommun ska tolka. Utifrån teorin innebär detta att politikerna i kommunen, de som bestämmer hur 

SoL ska tolkas, kommer att kämpa för att deras perspektiv ska bli ledande. När sedan dessa 

fastslagna rutiner skickas vidare inom fältet kommer andra agenter att försöka påverka dem efter sin 

agenda. Anledningen att kampen uppstår även efter det att politikerna fattat sina beslut är att det kan 

finnas andra agenter som anser att deras symboliska kapital är mer värt än andras. Det behöver inte 

alltid bli en kamp mellan olika agenter eftersom de kan ha liknande symboliskt kapital, vilket Anna 

ger exempel på –”Utan dom ska vara aktivt arbetssökande och det är man på bästa sätt om man är 

inskriven i en insats anser Helsingborgs kommun. Och det håller jag med om alltså”. Riktlinjerna 

beskriver dessutom vad det innebär att vara aktivt arbetssökande. Det beskrivs utifrån fyra punkter 

vad aktivt arbetssökande innebär, ex. 1) att vara anmäld på Arbetsförmedlingen och 4) att alla 

sökningar ska dokumenteras samt redovisas (Helsingborgs stad 2010). 

 Trots att intervjupersonerna arbetar med olika sorters problematik inom ekonomiskt bistånd 

var själva handhavandet av ärendena detsamma oavsett vilka vi frågade. Camilla beskrev sin 

arbetsuppgift på följande sätt – ”Jag brukar beskriva mig första gången jag träffar en klient att det 

gemensamma arbetet vi ska göra är att hitta en annan försörjningskälla. Och det är i grund och 

botten det handlar om, enkelt uttryckt”.  

  För att en klient ska kunna komma i kontakt med en socialsekreterare det att klienten 

kommer in med en ansökan om ekonomiskt bistånd. Är det helt nya klienter är mottagningen de 

första som de kommer i kontakt med. Efter en kortare grundutredning gör mottagningen bedömning 

om de är berättigade försörjningsstöd. För att få möjlighet att söka ekonomiskt bistånd i 

Helsingborg är det enligt riktlinjerna tvunget att den sökande ska vara folkbokförd och 

stadigvarande boende i kommunen. Dessutom hänvisar dokumentet till den reducerande riksnormen 

för dem som inte uppfyller det kravet –“För personer som endast tillfälligt vistas i Helsingborgs 

stad kan bistånd endast utgå med reducerad riksnorm och/eller biljett till hemkommunen” 

(Helsingborgs stad 2010, s.10). Om klienten uppfyller kriterierna för att söka ekonomiskt bistånd 

får socialsekreteraren ärendet överlämnat till sig – ”Eller ett ärende som det heter så får jag in en 

mapp då där deras grundansökan ligger. Och det är egentligen det enda som ligger med då, plus den 

här grunddokumentationen som är gjord av entrén, mottagningen [...]” (Anna), – ”Ja vi har ju 

rutiner för hur vi ska handlägga olika ärenden. Därför att säkerhetsställa att alla gör ungefär 

likadant. Att det inte finns individuella synpunkter lösningar” (Beatrice). Utifrån fältteorin kan 

rutinerna ses som att de bidrar till att upprätthålla en doxa. Handläggarna upplever att utan doxan 
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skulle deras habitus och symboliska kapital annars få en negativ påverkan i arbetet –”Om 

socialsekreterarna skulle ha allt för stor prägel på sina tjänster och göra lite som man ville finns det 

liksom ingen rättssäkerhet, då försvinner det här likabehandlingstänket liksom” (Anna). 

Likabehandlingstänket är ett typexempel på ett begrepp utifrån det symboliska kapitalet som har fått 

företräda framför andra tänk. Det är inte här klarlagt varifrån likabehandlingstänket har fått sitt 

ursprung, vem som har kämpat inom fältet för att det ska finnas där. Men oavsett vart begreppet 

kommer ifrån så lär sig handläggarna av varandra, en slags isomorfism, men här skulle det kunna 

kallas för doxa –“[...] man gör i regel som man som ser kollegorna bredvid en.. hur dom agerar, så 

gör man ungefär likadant liksom” (Anna) eller som Doris uttrycker det –“Många frågar mig väldigt 

ofta, alltså det är ofta när det kommer någon ny [...]”. 

 Genom att lära sig av varandra och att använda sig av varandra så kan det tänkas att doxan 

stärks inom fältet, i vart fall mellan de agenter som är nära varandra. Om handläggaren följer 

riktlinjerna och sedan något går fel så har handläggaren möjlighet att lägga över ansvaret på 

organisationen: 

Det som är sagt och sen så svävar man inte ut så mycket för då.. kan man ju alltid som 

du säger.. kan man ju skylla på (skratt) organisationen lite, om någonting går snett 

(Anna). 

 
Alltså då säger jag så att nä men så jag och vår sakkunnig har pratat, fattat detta 

beslutet, det är hon som bäst..det är hon som har sista ordet. Jag kan inte göra så 

mycket mer (Doris). 
 

Detta skulle kunna ses som en strategi för att försvara sin ställning inom organisationen eller sitt 

symboliska kapital. Är det riktlinjerna eller sakkunnig som förbjuder något så kan det tänkas betyda 

för handläggaren att det inte är hennes symboliska kapital det beror på. Om handläggaren inte 

använder sina kunskaper (symboliskt kapital) så kan det förstås som att det är organisationen det 

istället beror på och inte hennes kunskaper. Däremot antas det inom fältteorin att alla har samma 

doxa och att de ska arbeta mot samma mål (Bourdieu 1997), med undantag för hur målet nås. Då ett 

fält består av kamper skulle den missnöjde handläggaren (den som skyller på andra) ta till strid för 

att stärka sitt perspektiv. Finns det anledningar till att agenten inte kan ta en kamp för sitt perspektiv 

kan agenten istället hitta en strategi som stärker hennes kapital. 

  Camilla väljer att beskriva sina arbetsuppgifter i två olika steg. Det första handlar främst om 

den ekonomiska delen av arbetet: 

Dels så är det den här ekonomiska delen, det är ju ganska så enkelt. Ja, varje månad så 

även om man går här i 10-15 år så måste man varje månad ansöka och varje månad 

måste man härifrån utreda behovet av försörjningsstöd och det är väldigt mycket plus 

och minus, utgifter och inkomster och sådant. [---] Har man för lite inkomster för att 
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täcka behovet av hyra, el, dagligt uppehälle och sådant så får man pengar härifrån, så 

krasst är det. Sen kan där finnas mycket jobb kring det (Camilla). 
 

Den andra delen beskriver Camilla som att lägga ett pussel. Ett pussel som måste göras utifrån varje 

klients individuella möjligheter och förmåga. De intervjuade beskriver att de ofta använder sig av 

olika insatser eller program som redan är etablerade i kommunen, eller som kommunen har avtal 

med. Vissa av dessa insatser har så kallad spetskompetens. Handläggarna kan även remittera 

klienterna till olika neuropsykologiska utredningar: 

 

Pusselbitar som man lägger liksom kring det här, varför det har fungerat, varför det 

inte har fungerat, hur det ska se ut framöver, bakgrund, uppväxt. Alltså det är ett 

jättepussel som läggs och det gör man oftast inte ensam utan det gör man i samarbete 

med psykiatrin, vårdcentraler, arbetscentrum, arbetsträningsställen, i mötet med 

klienten och det kan se väldigt olika ut. [---] sen är det ju annars, vårdcentraler, 

allmänpsykiatrin, vi kan ju även själv här remittera till neuropsykologiska utredningar, 

det jobbar jag mycket med så att (Camilla). 
  
Ofta använder vi oss av de olika programmen som vi har för att arbetsträning eller 

arbetsprövningsprogram. Vi har samrådsgruppen som är ett samarbete mellan 

försäkringskassa, arbetsförmedlingen, socialpsykiatrin, psykiatrin, så att vi kan dra 

ärenden, få lite vägledning och få höra lite vad de andra känner till om den här 

personen, för att ingen ska hamna mellan stolarna (Beatrice). 
 

Rutiner är en stor del av arbetet, det är tydligt i intervjupersonernas berättelser. Det som också är 

tydligt är att de ser det som positivt, det skapar en trygghet både för klienten och för handläggaren 

samt att rutinerna inte hindrar dem från att göra ett gott arbete – ”Alltså det är därför det känns bra 

att det finns också någon slags mall för mycket så att vi vet vad vi.. så att man vet att man håller sig 

inom gränsen på nått sätt” (Fanny). 

 Det kan argumenteras för att handläggarna inte är så delaktiga i den kamp som pågår 

inom fältet. Genom att följa riktlinjerna kan det betyda att handläggarna implicit menar att 

deras symboliska kapital är mindre värt än andra inom fältet. Doris ser riktlinjerna som 

regler och att de ska användas som motiveringar –”Vad säger riktlinjerna, vad säger 

reglerna, jag ser riktlinjer som regler. [---] Jag är ju ny här nere, men jag kan ju redan 

försörjningsstödet, jag måste bara lära mig lite motiveringar.” Som kontrast till Doris kan vi 

se att Fanny har antydan till en kamp mot riktlinjerna: 

 

Man hjälper människor så, självklart, det gör man ju men det är en liten del, man 

kontrollerar mest. Det är det man gör när man jobbar med försörjningsstöd. Det är 

liksom, det heter att utreda rätten till försörjningsstöd och hur gör jag det? Det gör jag 

genom att granska, kontrollera har dom rätt eller inte? Och vad är det som säger att de 
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har rätt eller inte? Det är om dom följer planering, om dom liksom kommer i tid sköter 

det dom ska (Fanny). 
 

Det framkom inte i intervjun med Fanny om hon tog detta till en kamp för att få sitt symboliska 

kapital förstärkt inom fältet. Riktlinjerna gör även en skillnad på olika klientgrupper. Till skillnad 

från personer som är fysiskt eller psykiskt sjuka är kraven på missbrukare väldigt tydliga – 

”Personer i aktivt missbruk ska upprätthålla och fullfölja planering med 

Socialnämnden/Beroendesjukvården om sådan kontakt finns, alternativt medverka i inplanerade 

motivationssamtal med sin socialsekreterare, som syftar till behandlingskontakt, för att rätt till 

bistånd skall föreligga” (Helsingborgs stad 2010, s. 23).Vi finner inget stöd i empirin om detta är ett 

resultat av en vunnen eller förlorad kamp för handläggarna inom fältet. Däremot så är det direkt 

uttalat vad som skall uppfyllas för att rätten till ekonomiskt bistånd ska föreligga. 

 

4.1.2 Handlingsutrymme 

 Enligt SoL, 4 kap. 1 §, ska biståndet utformas så att det stärker individens möjlighet att leva ett 

självständigt liv. Enligt Helsingborgs riktlinjer så ska detta göras genom att varje klient behandlas 

och prövas individuellt samt –”Detta innebär att bemötande, arbetssätt och bistånd (ekonomiskt och 

övriga insatser) ska vara individuellt utformade. Också kraven på den enskilde ska vara individuellt 

utformade och stämma överens med respekten för den sökandes integritet och självbestämmande” 

(ibid., s. 10). En konsekvens för kampen inom fältet har resulterat i riktlinjerna. Dessa riktlinjer 

skulle vi kunna anta är ett resultat av flera agenters symboliska och kulturella kapital som blivit 

fältets gemensamma kulturella kapital, eller doxa om man så vill. Alla de intervjuade erkänner 

riktlinjerna som rimliga och därigenom vinner de sin kraft. Riktlinjerna har dock en viktig punkt 

som tillåter agenterna att lägga upp arbetet på sätt som är lämpligt för klienterna (ibid.). 

Intervjuerna visar en syn på handlingsutrymme som handlar om att kunna göra individuella 

bedömningar. Citatet nedan visar en ganska generell syn på handlingsutrymme bland de 

intervjuade. En möjlighet att kunna göra individuella bedömningar utifrån människors olika 

förutsättningar och förmågor men också att kunna vara flexibel i sitt arbete –“Men utifrån att det är 

lagstyrd och regelstyrd verksamhet så är det ju, finns det ju ändå möjlighet att ha göra, vi ska ju 

göra individuella bedömningar” (Elin), –”Sen finns det ju alltid möjligt att göra individuella 

bedömningar och det är ju viktigt att man kan göra det. Vi träffar ju människor som har väldigt 

olika förutsättningar och förmågor” (Beatrice): 

 

Ja, alltså det är ju lite det här som jag pratade om innan, om flexibiliteten och 

möjligheten att utifrån speciell situation, speciell klient, speciella 

omständigheter kanske ta ett annat beslut än vad utifrån riktlinjer och sådant va. Det 
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tycker jag. Jag kan väl tycka att det finns det, givetvis till en viss begränsning 

(Camilla). 
 

Riktlinjerna ger även agenterna ett visst handlingsutrymme när det handlar om vissa klientgrupper. 

Vid sjukdom kan en bidragsberättigad individ få ersättning för läkarbesök, mediciner och förlorad 

ersättning. Detta sker som regel genom att personen i fråga kommer in till sin handläggare med ett 

sjukintyg från en läkare. Ett undantag har dock gjorts som ger handläggarna möjlighet att strunta i 

denna procedur om klienten – ”har bedömts uppenbart sakna sociala, psykiska eller fysiska 

förutsättningar att söka läkare” (Helsingborgs stad 2010, s. 21). Men vem som ska göra den 

bedömningen förtydligas inte i dokumentet. För att kunna göra en individuell bedömning krävs det 

att speciella skäl föreligger. Dessa speciella skäl kan skifta beroende på vilken situation det handlar 

om och vilken handläggare man talar med. Bedömningarna kan ske genom att handläggaren 

använder sitt habitus och kapital för att gå till kamp inom fältet och därmed hävda sitt perspektiv. 

Exempel på att handläggarens habitus spelar roll för besluten kan förstås utifrån det Anna säger – 

”jag har möjlighet och påverka, det handlar egentligen om hur, det låter dumt men, hur snäll jag vill 

vara och hur mycket jag tror på klienten.” Men det kan lika gärna bero på att handläggarna har en 

djupare förståelse för klienten. En förståelse som kan fås antingen genom utbildning eller genom 

längre erfarenhet av klientgruppen – ”[…] för att det är ju också så att jobbar man med de här 

personerna jag gör som har stora funktionshinder så måste man ju också även där ta hänsyn till 

dem” (Camilla). 

 

Man kanske kan säga att man hamnar lite mera.. manöverutrymme när man jobbar 

med sjuka människor så som vi gör. [...] Medan våra då är sjuka på olika sätt, många 

psykiskt sjuka, svåra traumatiska upplevelser, PTSD, depressioner och så. Där har 

man, eller måste ha en annan förståelse för att dom kanske inte orkar genomföra det 

som hade tänkt sig från början utan man får kanske revidera sin handlingsplan under 

resans gång (Beatrice). 
 

Att arbeta en längre tid med vissa klientgrupper kan medföra en förändring av agentens habitus. I 

ovanstående citat så blir förändringen att Camilla och Beatrice tar sig lite mer handlingsutrymme 

för att de har en större förståelse för sina klienter och deras funktionshinder. Som tidigare beskrivits 

så ger riktlinjerna tillåtelse för handlingsutrymme när det bl.a. handlar om psykiskt sjuka. Ett annat 

sätt att se på det är att kampen inom fältet ger handläggarna för denna klientgrupp större 

handlingsfrihet. Vilket kan antyda på att handläggarnas symboliska kapital blir större jämfört med 

dem som inte arbetar med dessa klienter. För att försvara eller bevara sina kapital kan en 

handläggare medvetet eller omedvetet söka sig till denna form av arbete, eftersom den erkänns som 

mera legitim av fältet. En sådan handling kan ses som en strategi. Annas tankar kan nämnas som 
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kontrast till ovanstående citat om att en lång tid på samma arbetsplats kan leda till erfarenheter av 

att klienter luras: 

Jag ska inte va.. cynisk men.. (skratt) framförallt tror jag det beror lite på hur länge 

man har jobbat faktiskt. Eh.. tror jag faktiskt att det är, hur cynisk man har hunnit bli 

liksom hur.. och omvänt vilken erfarenhet man har av att folk kanske lurar en (Anna). 
 

 

Det verkar också som att handlingsutrymme kan vara kopplat till hur länge någon har jobbat. Fanny 

och Camilla pekar på att handlingsutrymme kan ges utifrån hur länge man arbetat och att det i sin 

tur kan vara knutet till att nyare medarbetare kan vara rädda för att göra fel. Detta 

handlingsutrymme skulle kunna ses som handlingsfrihet eftersom det finns tillgängligt för alla men 

som endast används av de med längre erfarenhet: 

Ja, ja.. Det kanske man kan göra när man har jobbat i många år och man har någon 

form av ‘brukar vara detta viset’ tanke så att säga. Men jag är ganska ny och då är det, 

när jag är osäker på någonting så går jag istället och frågar sakkunnig (Fanny). 
 

Kanske känner man igen att man gjort de här besluten innan va men. Jag misstänker att 

ju mindre tid man har jobbat här, ju mer går man och ställer de här frågorna. Dels för 

att man är osäker på att göra fel och att man kanske inte har rutinen så att (Camilla). 
 

Här ser vi att det finns tankar om att handlingsutrymme ökar med åren, i takt med att kunskapen 

växer om hur beslut brukar tas. När en handläggare går för att diskutera med sakkunnig finns det 

även då en tanke om att behandla klienter efter dennes förmåga och därför göra en individuell 

bedömning. – ”Med sakkunnig så det är inte så fyrkantigt där heller, men det känns bra att prata. 

Det är lite både och för ibland går man lite utanför som jag säger, det är liksom det här med det 

individuella så kan det kännas att man går lite utanför (Fanny). Saknar handläggaren erfarenheten 

om vilka beslut som kan tas utanför riktlinjerna kan hon gå till sakkunnig och diskutera saken: 

 

För om det finns någonting nytt som påminner om någonting som jag redan pratat med 

henne så vet jag på ett ungefär liksom hur jag ska göra. Så.. Det gäller att ta lärdom av 

den informationen också va, och det tror jag att alla gör (Fanny). 

 

En sådan diskussion, mellan handläggare och sakkunnig, skulle kunna ses som en kamp inom fältet 

om vems perspektiv som ska ha företräde. Är det handläggarens habitus och symboliska kapital 

eller är det den sakkunniges? Som Fanny beskriver går hon och pratar med sakkunnig när hon inte 

vet hur hon ska fatta ett beslut. Väl där får handläggaren möjlighet att lägga fram ärendet och sina 

tankar kring möjliga beslut utifrån klientens omständigheter. Genom Bourdieus begreppslåda kan 

ett sådant samtal ses som dels en kamp inom fältet, men även en möjlighet att använda sig av sitt 

symboliska kapital. Här är det viktigt hur stort och vilket symboliskt kapital som handläggaren 
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besitter då det även är en fråga om delegation, att handläggaren inte kan ta alla beslut på egen hand. 

Har handläggaren tillräckligt kapital för att övertyga den sakkunnige? Ett exempel på hur ett sådant 

möte med en sakkunnig kan förtydligas med följande förklaringar, –”Då tar vi det med sakkunnig 

och så bygger vi under. Vi lägger fram ärendet och berättar om det för att vi ska se vad vilket beslut 

vi ska fatta, hur vi ska ställa oss till just den frågan i just den här individen i just den här familjen” 

(Elin). 

 

[...] dom förstår mycket och kan väldigt mycket och det är ju det som är deras största 

liksom kraft är att dom kan mycket om lagarna och sådär. Så även om man inte får, till 

exempel om jag har tänkt att jag vill ha samråd med henne liksom att det blir beviljat 

och så säger hon "nej det går inte för att detta och detta." Så säger hon det på ett sätt 

som är klart tydligt, väldigt sakligt men välbemött ändå så att säga. Inga diskussioner 

liksom och börja fightas för det (fniss) liksom så, det förekommer inte. Vi har väldigt 

stor respekt till dom men syns också att dom respekterar tillbaka liksom så det är väldigt 

bra (Fanny). 
 

Skulle handläggaren förlora i en kamp om exempelvis val av behandlingsmetod finns det en annan 

utväg som Doris påpekade –”Det är frivillighet då, det är dom här LP-stiftelsen, pingstkyrkan, 

KRIS. Det är dem här frivilliga organisationerna. Om folk väljer att gå till dom istället”. Finns inte 

behandlingsalternativet inom organisationen och handläggaren förlorar sin kamp inom fältet kan 

klienten alltid vända sig till frivilliga organisationer. Ett tänkbart förklaringssätt på detta kan tänkas 

vara det faktum att en ideell organisation inte påverkar socialtjänstens kapital.

 Handlingsutrymme verkar handla om att kunna göra individuella beslut, att kunna se till 

individen och dess förmåga och behov för att sedan ta ett beslut som är adekvat. En form av 

handlingsutrymme kan ses i otydliga riktlinjer. Formuleringar som bör eller bör inte kan också ses 

som att det ger ett visst handlingsutrymme – ”Är behovet av ekonomiskt bistånd tillfälligt [...] bör 

försäljning av fastighet/bostadsrätt inte krävas” (Helsingborgs stad 2010, s. 15, vår kursivering): 

Kapitalvaror som vanligtvis finns i ett hem, t.ex. TV, video, dator o.s.v. påverkar i 

regel inte rätten till ekonomiskt bistånd. En tillgång ska endast påverka rätten till 

bistånd om den besitter ett betydande värde samt då överskottet vid en försäljning 

motiverar åtgärden (ibid., ss. 15-16, vår kursivering). 
 

Båda ovanstående citat är exempel på otydliga riktlinjer, som kan ge utrymme för ett 

handlingsutrymme hos handläggaren. Anledningen att de är otydliga beror på att de kan uppfattas 

på olika sätt beroende på vilket sätt de utläses på. De kursiverade orden kan tolkas olika beroende 

på vem som läser det och hur den personen väljer att tolka det. 

 Den samlade bedömningen av alla intervjuer är att det största handlingsutrymmet ligger i 

hur de planerar sitt arbete, både själva och tillsammans med klienterna, och hur de agerar i mötet 

med sina klienter – ”Medan då det andra arbetet med att utreda arbetsförmåga och motivera, skapa 
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relationer med klienterna är ju mer flexibelt” (Camilla), – ”Det med rutiner att man får lägga upp 

sitt arbete hur man vill. Det tycker jag är jätteskönt med det här ekonomiskt bistånd” (Doris). 

Det man kan påverka själv är ju hur man väljer att lägga upp kontakten med klienten 

och såhär. Hur ofta man träffar dom. [---] Det är inte det grundläggande men ibland 

kanske man måste sitta ner i 40 minuter och prata med en klient även om man inte har 

tid eller om någon kommer och ringer på mig och frågar om jag kan komma ner till 

våning tre här då, på mottagningen och jag kanske inte har tid men då kanske det måste 

vara värt det (Anna). 
 

Sättet att lägga upp sitt arbete varierar mellan handläggare och handläggare. Men som Beatrice 

uttrycker det – ”Det är nog empati i möte med människor. Respekt för dom jag möter.”, finns det 

vissa egenskaper (symboliskt kapital och habitus) som är önskvärda i mötet med klienterna. Tanken 

om empati och respekt för klienten skulle även kunna antas vara en doxa eftersom den delas av så 

många. Doxan i denna mening skulle kunna ha blivit skapad både av handläggarnas habitus och av 

det symboliska kapitalet. Vilka båda har byggts upp och förändrats hos individen under 

socionomutbildningen. Under nästa rubrik kommer det att analyseras på vilket sätt skolan har 

påverkat individens habitus och symboliska kapital. 

 

4.1.3 Utbildning  

Intervjupersonerna är nöjda över att ha gått utbildningen och de tycker att utbildningen var bra samt 

nödvändig för att arbeta med ekonomiskt bistånd. “Jag vill inte låta som att jag inte tycker 

utbildningen var bra. För det är väldigt bra, det går inte bara komma utifrån gatan och hoppa i och 

börja jobba här, det går inte” (Fanny). Det finns en viss antydan om att anledningen till att man 

börjar på socialhögskolan är betingat av det habitus som man bär med sig. I förlängningen skulle 

detta kunna innebära att doxan skapas av habitus och att såväl doxan som agentens habitus 

förändras i takt med utbildningen. Vid skolstarten skulle doxan kunna preciseras som det Fanny 

kallar viljan att jobba med andra människor – ”Jag tror att man, man söker sig till utbildningen för 

att du är en sådan människa som vill jobba med andra människor” (Fanny). 

  Även om de alla är glada över utbildningen finns det åsikter om att det är en annan 

verklighet de möter när de kommer ut i arbetslivet. Det beskrivs på lite olika sätt, någon antyder på 

att en skillnad är att utbildningen är teoretisk och arbetet är praktiskt. En annan menar att 

verkligheten är mycket mer tidsbegränsad än vad skolan tycks beskriva: 

 

För att det är ändå den samlade bilden av alltihopa, föreläsningar och allt vad det har 

varit så absolut tycker jag att den förbereder bra men det finns alltid liksom 

diskussioner kring om hur man kan göra det annorlunda. Absolut va och det finns 

säkert 100 olika åsikter om det va men återigen det här ju i grunden ett praktiskt jobb. 

Men det är inte fel att ha teorier, men det är praktiskt jobb, verkligen (Camilla). 
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Intervjupersonerna berättar att det finns delar från utbildningstiden som är till nytta samt delar de inte 

har nytta av. Det som intervjupersonerna inte tyckte de hade nytta av handlade främst om en brist på 

kunskap om hur det verkliga sociala arbetet går till (här syftas det på ekonomiskt bistånd) och att teori 

och praktik kan vara svårt att kombinera –”[...] jag hade önskat faktiskt, mer praktisk förankring med” 

(Elin). 

 
Jag letar jämt dom delarna där jag kan liksom få hjälp av för i min dagliga.. och.. det är 

inte alltid lätt att hitta det, för det.. känns som dom det som skrivs i böcker det är 

väldigt.. Vad ska man säga, det beskriver en annan verklighet på nått sätt. Till exempel 

det med bemötande, ja det är jättebra och det gör vi liksom.. men det här med 

motiveringsarbete och tänka liksom.. alltså.. få den människan de.. att liksom motivera 

antingen till att fortsätta med sina studier eller utredningen där på hälsan eller liksom 

lite så det.. det har jag inte tid med så jag vet inte ens liksom (Fanny). 

 

Utbildningen verkar ge ett nödvändigt förhållningssätt, detta berättar intervjupersonerna på lite 

olika sätt. Utbildningen ger en förståelse för social problematik och därmed går det inte ställa 

orimliga krav på klienten. Återigen finns det en viss svårighet att knyta den till arbetslivet: 

 

Sen förståelsen att eh.. bara för att jag säger vad den personen ska göra och gör det 

väldigt tydligt för min del ska den andra personen uppfatta det exakt som jag säger, det 

tror jag i, det tror jag man har med sig från utbildning att ja, jag kanske sa gul men den 

personen hörde vit ungefär liksom, det är inte samma färg. Så, men den personen 

kanske är färgblind. Så, lite sån. A, men så finns det väldigt mycket självklart från 

skola men.. det är lite svårt att knyta den till det praktiska alla dagar så att säga 

(Fanny). 

 
Jag tror att det är, det viktiga med utbildningen är att man får den här grunden att man 

kanske utvecklas lite som människa.. får tänket hur man ska agera med andra 

människor och så. Det är inte här.. syftet med utbildningen är egentligen liksom inte att 

förbereda mig för att sitta här och betala ut ekonomiskt bistånd liksom (Anna). 

 

Ett annat förhållningssätt som beskrivs är att kunna arbeta professionellt, här beskrivs ett 

professionellt förhållningssätt som att kunna vara saklig i sina bedömningar, att lite låta sina egna 

värderingar styra beslut. –“Så jag tror att utbildningen har en stor del av så att man ska kunna jobba 

professionellt” (Elin). 

 

Mm. För om man inte haft dom här teoretiska grunderna då är det så lätt att, och 

mänskligt att man hamnar i en sån här värderande eh.. situation på nått sätt. Att, alla 

människor har.. oavsett vilken utbildning man har gått eller inte har gått någon 

utbildning alls så har man olika värderingar, olika syn på saker och ting och har, och 

där i och med att du får den här utbildningen på socialhögskolan så lär man sig hur 

man ska vara som professionell (Elin). 
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För att återgå till de delarna som intervjupersonerna verkligen uppskattade från utbildningstiden kan 

det listas tre områden som var betydande –1) att utvecklas som människa, 2) allmänbildning och 3) 

samtalskurserna. För att börja med den första punkten kan det tänkas att den syftar till Bourdieus 

begrepp om habitus. Att habitus kan förändras beroende på omgivningen har vi redan tidigare 

förklarat och enligt intervjuerna är denna förändring en nödvändighet för yrket – ”Det går inte bara 

komma utifrån gatan och hoppa in och börja jobba här, det går inte” (Fanny). 

 Beatrice berättar att en viktig kunskap som utbildningen gav, förutom en grund att stå på, 

var att fortsätta sitt lärande, att fortsätta söka kunskap –“Mmm, det gör det. Dels den grunden, dels 

det här att man söker kunskap hela tiden, kanske man också fick med sig från socialhögskolan. Att 

det var naturligt att söka ny kunskap” (Beatrice). Camilla visar också en viktig poäng. En individs 

habitus förändras under utbildningen beroende på vilket habitus personen hade från början. Hade 

alla elever på socionomutbildning haft samma habitus i ingångsläget hade troligtvis slutresultatet av 

habitus blivit detsamma. Alla personer har olika habitus och därför, som Camilla förklarar, tar man 

till sig utbildningen på olika sätt. 

 

Jag skulle nog vilja beskriva det som så att man har en värdegrund som man 

förhoppningsvis då delar med dom övriga som också är har samma 

socionomutbildning. Och det är ju inte alltid så. För den här utbildningen tar man ju så 

klart till sig på olika vis (Camilla). 

 

Doris ger exempel på när en kandidats habitus inte överensstämde med socialtjänstens doxa –”Sen 

har vi dom som får skräckexempel, alltså att vi blir livrädda att den här personen ska jobba med 

dessa människor, med dom tankesätten som du sitter på.”. Andra exempel på när habitus förändras 

under utbildningen kan vara följande. – ”Jag tror att det är, det viktiga med utbildningen är att man 

får den här grunden att man kanske utvecklas lite som människa.. får tänket hur man ska agera med 

andra människor och så” (Anna). 

 

[...] en stor grej för mig att ta sig igenom en universitetsutbildning så att den har ju 

förberett mig på sättet att jag eh.. har utvecklats som människa men mycket av det jag 

har fått med min i kunskap kanske det finns andra delar av socialt arbete där man har 

mer nytta av det liksom. Än just ekonomiskt bistånd (Anna). 

För om man inte haft dom här teoretiska grunderna då är det så lätt att, och mänskligt 

att man hamnar i en sådan här värderande situation på nått sätt. Att, alla människor har 

oavsett vilken utbildning man har gått eller inte har gått någon utbildning alls så har 

man olika värderingar, olika syn på saker och ting och i.o.m. att du får den här 

utbildningen på socialhögskolan så lär man sig hur man ska vara som professionell. [--

-] Utan då kommer dina egna tankar, dina egna värderingar fram då finns inte den här 

professionella spärren. Jag hoppas och tror, vill tro att alla som genomgår den här 

utbildningen att man lär sig att man måste kunna ha den här spärren (Elin). 
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Den andra punkten, allmänbildningen, kan även tänkas länka ihop med det som de intervjuade 

kallar för ett igenkännande. Om den personliga utvecklingen kan liknas vid habitus kan det tänkas 

att allmänbildningen kan liknas vid symboliskt kapital –”Det är väl framför allt det, den djupa 

kunskapen om hur samhället är uppbyggt och fungerar” (Beatrice). – ”[...] att man har fått med sig 

ett bredare perspektiv genom att ha gått utbildningen och så” (Anna). 

Jag kan inte direkt säga att jag sitter och tänker på sociologiska termer och sådant utan 

det är på något vis mer som en plattform som man står på. Jag skulle vilja säga att det 

är någon slags värdegrundsbas att man har förstått de här personernas utsatthet, del i 

samhället, eller utanförskap och det här va (Camilla). 

 

På något sätt ja vet inte riktigt om man ska, om jag ska kunna peka på peka ut 

någonting som att "ja men den tyckte jag det var väldigt bra och den tyckte jag det var 

väldigt bra" men vissa kurser var ju bättre, andra var lite sämre men nånstans så har 

man ju absolut. Helheten har man nytta av (Elin). 

 

Att en handläggare har kunskap t.ex. om vilka bidrag som samhället kan erbjuda innan hon börjar 

på sin arbetsplats skulle kunna ses som ett symboliskt kapital inom fältet. Intervjupersonerna ser 

ofta inte enstaka kurser som betydelsefulla för just deras arbete utan det är den stora variationen av 

kurser som gör att de får en djupare förståelse. Denna djupare förståelse skulle kunna förstås utifrån 

att skolan försöker förmedla en bred syn på socialt arbetet. Payne (2006, ss. 12ff) definierar tre sätt 

att se på socialt arbete: therapeutic, social order och transformation. Då arbete med ekonomiskt 

bistånd främst präglas av de två sistnämnda verkar det vara betydelsefullt för handläggarna att få ta 

del av den tredje delen med. Detta för att få en djupare förståelse för även andra sorters 

problematik. 

 Ibland kan det vara så att en agents habitus blir omvandlat till ett symboliskt kapital. Eller 

som i följande citat, bristen på habitus som kan generera symboliskt kapital i arbetsfältet: 

Men så var det jättemycket som jag inte kände till som jag fick lära mig här. [---] Jag 

visste vad bostadsbidrag och så var och underhållsstöd och sådant, för det visste jag 

först inte. För vi har aldrig haft det i min familj och så när jag växte upp, så det är inte 

så lätt att veta om man inte använt sig av det (Doris). 

 

De enstaka momenten som de intervjuade känner att de har haft mest nytta av i sitt arbete är 

framförallt praktiken, eftersom den erbjöd riktigt socialt arbete. Men det var även kursen som 

innehöll samtal, alltså en praktisk kurs – ”[...] en rätt så bortglömd kurs men det här med 

motiverande samtal. Hur man speglar och såhär en klient. Hur man använder sig av motfrågor och 

så vidare, det har jag med mig” (Anna). 

Sen kan jag ge lite positiv kritik, det var ju dom här samtalskurserna som vi hade typ 

väldigt få av, där man filmade sig själv, där man satt i samtal. Man var ju kurator till 

någon annan kommer jag ihåg. Man hade olika sessioner så och dom kanske hjälpte 

mig mycket, för då var jag van vid att ha sådana samtal (Doris). 
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Det kan sägas att det symboliska kapital som efterfrågas av utbildningen är mer av det 

praktiska arbetet. Även om de intervjuade medger att utbildningens syfte kanske inte 

främst är att utbilda handläggare inom försörjningsstöd hade det varit önskvärt att få mera 

av detta kapital för att bättre förberedas i det kommande fältet. Inom det nya fältet förklaras 

det följande att det ofta inte finns tid att ta till sig nytt kapital (kapital som utbildningen 

förmedlade). Även om de erkänner vikten av att hålla sig ajour med kunskapen inom ämnet 

kan det vara svårt att hinna med att ta den till sig, men att – ”Det är tid som man måste ta 

sig.” (Beatrice). Beatrice säger även att skolan lärde henne hur hon på egen hand skulle 

söka information, vilket hon tycker är en nödvändighet i hennes yrke. 

 

4. 2 Analys utifrån övergångsteori 
 

När en socionomstudent går från att vara student till att vara en socialarbetare, i det här fallet 

handläggare av ekonomiskt bistånd, sker vad som kallas en consequential transition där 

socionomstudenten har fått en ny aktivitet och en ny position. Studenten får användning av de 

studier eller tillgång till en ny aktivitet på grund av sin kunskapsutveckling. Detta ser vi tydligt då 

den nya aktiviteten, arbetet, ger studenten en makt som denne inte haft förut, den får utföra vissa 

handlingar som finns inom den nya aktiviteten. Dessa handlingar är starkt förknippade med att 

personen har en viss utbildning och har lämnat den aktiviteten för den nya. –“Ja vi har ju rutiner för 

hur vi ska handlägga olika ärenden. Därför att säkerhetsställa att alla gör ungefär likadant. Att det 

inte finns individuella synpunkter lösningar” (Beatrice). 

  Handläggarna har sina rutiner för att de ska göra lika mot sina klienter. Dessa rutiner är 

handlingar som Beatrice har fått lära sig när hon började arbeta med ekonomiskt bistånd, alltså 

började den nya aktiviteten som hon fick tillgång till tack vare den föregående aktiviteten, 

socionomutbildningen. Dessa rutiner skulle kunna ses som mer än bara handlingar som Beatrice 

måste göra för att arbetet ska flyta på. De kan alltså ses som en indikator på, och en konsekvens av 

en kunskapsutveckling från den första aktiviteten till den andra som blev tillgängliga genom 

övergången från utbildningen till arbetet. De riktlinjer som styr vad handläggarna kan och inte kan 

göra visar att överföringen som studenten gör till tjänsteman ger en ny social position genom att 

denne nu har delegation att utföra vissa handlingar som är förknippade med dennes 

kunskapsutveckling, –”[...] att för att jobba med det som jag gör idag så måste jag ju ha 

utbildningen” (Camilla). Detta bör betyda att utbildningen ger socialarbetaren ett mandat att ta 

beslut om en klient får ekonomiskt bistånd eller inte. Makten ges utifrån den lagstiftning som 

reglerar rätten till ekonomiskt bistånd – ”[...] och sen finns en lagstiftning som säger att du ska kolla 

om de har rätt till, du ska kolla om dom följer sin planering “(Fanny). Mandatet att använda sig av 
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lagstiftningen kommer dock från övergången och kunskapen som finns från den föregående 

aktiviteten. 

  Doris säger vid ett tillfälle – ”Det är riktlinjer men det är dom som jag utgår ifrån. Och 

rutiner är mer hur jag gör saker.” Dessa riktlinjer som Doris nämner som rutinerna skapas från är en 

av de nya handlingar som den nu mer färdiga socionomen har tillgång till på grund av sin färdiga 

utbildning. Därmed fyller utbildningen ett syfte, att den ger möjlighet till en ny aktivitet som är en 

ny social position för den enskilda. Detta besvarar inte den huvudsakliga frågan om vad som 

intervjupersonerna har mest nytta av från utbildning utan lägger snarare en grund för ett 

resonemang vilket visar att utbildningen ger något. Den ger en kunskapsmässig utveckling och 

tillgång till en ny aktivitet: 

Sen om den förberedde mig för det som jag jobbar med idag. Ja det är klart, till en viss 

del gör den ju det. Det är så svårt att riktigt sätta exakt fingret på [...] givetvis hade jag 

varit mycket sämre förberedd på att göra det som jag gör idag om jag inte gått de här 

3,5 åren, givetvis. För att det är ändå den samlade bilden av alltihop, föreläsningar och 

allt vad det har varit så absolut tycker jag att den förbereder bra (Camilla). 

 
Som citatet visar finns det en förberedelse som utbildningen skapar och ger för att arbeta med 

ekonomiskt bistånd men som Camilla säger finns det en svårighet att säga precis vad i utbildningen 

som ger denna förberedelse. Beatrice berättar att hon uppskattade att utbildningen gav en 

allmänbildning, Anna menar att det är själva helheten av utbildningen som är det viktiga och dessa 

svar representerar de svar som vi fick på frågan om vad i utbildningen som de har haft mest nytta 

av. Därför vill vi argumentera för, och lyfta diskussionen till, att oavsett om utbildningen inte kan 

ge med sig några specifika specialistkunskaper som direkt går att applicera på ett yrke, exempelvis 

ekonomiskt bistånd, finns det ett mandat som ges den färdiga socionomen som innebär att denne nu 

kan arbeta i en aktivitet som följer studietiden. likt ingenjörernas utbildning, som också är en 

generalistutbildning (Nilsson 2007), kan det tänkas att socionomernas utbildning även förmedlar 

kunskapers som: problemlösningsförmågor, analytiska färdigheter och flexibilitet. Det finns fler 

yrken än handläggare av ekonomiskt bistånd en socionom kan vara verksam i och det kanske är en 

av utbildningens styrkor, att den ger ett stort antal aktiviteter att kunna arbeta i, den ses som en 

generalistutbildning. Det finns en tydlig kunskapsutveckling när övergången mellan två aktiviteter 

sker, utbildning till yrkesliv. Utbildningen ger alltså en helhet som är värdefull i arbetet som följer, 

det ger, som Anna beskriver det, ”[...] en grund att stå på och en chans att utvecklas lite som 

människa”. Övergångsteorin menar att det just är det som händer vid övergångar mellan två olika 

aktiviteter.
11

 

                                                      
11

 Enligt den tvärgående övergången som innebär den här sortens övergång från en aktivitet till en annan - utbildning till 

skola exempelvis. 
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  Handlingsutrymme är ett annat begrepp som kom upp under intervjuerna, 

handlingsutrymme kan ses som en frihet som ges handläggaren. Det kan tänkas att detta är en frihet 

under ansvar:  

 

[...] om flexibiliteten och möjligheten att utifrån speciell situation, speciell klient, 

speciella omständigheter kanske ta ett annat beslut än vad utifrån riktlinjer och sådant 

va. Det tycker jag. Jag kan väl tycka att det finns det, givetvis till en viss begränsning 

(Camilla). 

 
Sen finns det ju alltid möjligt att göra individuella bedömningar. och det är ju viktigt 

att man kan göra det. Vi träffar ju människor som har väldigt olika förutsättningar och 

förmågor (Beatrice). 

 
Vi ser här att det finns en möjlighet att vara flexibel om situationen kräver det, utifrån speciella 

omständigheter som Camilla utrycker det. De gör individuella bedömningar som handlar om att en 

klient kanske inte får samma beslut som en annan om de har olika förutsättningar. Sen finns det ju 

alltid möjlighet att göra individuella bedömningar och det är ju viktigt att man kan göra det. – ”Vi 

träffar ju människor som har väldigt olika förutsättningar och förmågor” (Beatrice). 

  Handläggarna ges ett ansvar att göra dessa bedömningar efter klientens förmåga, detta 

ansvar är alltså en produkt av att handläggaren har en kompetens eller kunskap som borde innebära 

att detta ansvar förvaltas. I riktlinjerna som beskriver hur arbetet ska skötas finns det noga 

uppskrivet vem som har rätt att ta vilka beslut, dessa riktlinjer ger socialsekreteraren rätten till, eller 

ansvaret, att ta dessa beslut grundade på klientens förmåga (Helsingbogs stad 2010). 

Socialsekreterarna har gjort denna övergång och gått från utbildning till arbete, vilket har gett dem 

denna aktivitet som ger dem ansvaret att ta beslut över andra människors ekonomiska situation. I 

och med utbildningen blir dessa handläggare socialtjänstlagens utförare. Kan alltså sägas att detta 

handlingsutrymme är ett ansvar som kommer av att en socionom har gjort övergången mellan 

utbildningen och arbetet. Det kan tyckas konstigt att argumentera för att övergången är så viktig, 

men övergången innebär att socionomen har fått arbetet och därför är relationen mellan 

utbildningen och arbetet det viktiga. En socionom har inte ansvaret eller mandatet om denne inte 

har arbetet, på samma sätt har inte någon som arbetar inom samma organisation det ansvaret om 

den inte har utbildningen. Utifrån att utbildningen och arbetet är tätt sammanfogade, nödvändigtvis 

inte i tidsperspektiv, har utbildningen gett socionomen ett ansvar att förvalta och arbetsuppgifter att 

utföra. Ses utbildningen i ljuset av övergångsteorin blir det tydligt att utbildningen ger mest i 

förhållande och relation till en efterföljande aktivitet, ett arbete. Kunskapen byggs och återbyggs 

när dessa övergångar görs. Kanske kan det sägas att arbetet ger kunskapen näring att växa samt 

omsätta den i praktik samtidigt som utbildningen är en nödvändighet för att arbeta med ekonomiskt 

bistånd. Övergångsteoretiskt sätt är det svårt att säga vad i utbildningen som ger mest i en annan 
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aktivitet. Det som kan sägas är dock att helheten är viktig och att processen mellan dessa aktiviteter 

är nödvändig för att kunskapen ska växa. Helheten upplevs först när dessa aktiviteter har följts åt 

och kan ses som en helhet. 

 

5. Slutdiskussion 

Det är spännande att få sätta sig in i ett ämne på det sätt vi har gjort nu, att inte bara läsa sig till 

information utan att också ta reda på och själva resonera fram slutsatser på de frågor som har ställts 

i studien. Vad det gäller formen på studien så har intervjuer varit ett bra sätt att ta reda på dessa 

frågeställningar. Det kan dock tänkas att det finns en brist av att kunna generalisera, vilket det också 

gör. Tidsomfattningen för studien har inte tillåtit att kunna samla in ett större material för att 

därmed kunna visa på en mer generaliserbar uppfattning av området. När vi nu presenterar våra 

slutsatser i ett försök att besvara de frågeställningar som ställts görs det endast utifrån att det gäller 

för intervjupersonernas situation, kanske finns det fler som kan hålla med om de slutsatser vi drar 

men vi vill och kan inte generalisera dessa. 

  En av våra frågor var hur rutiner styr socialsekreterarnas arbete och hur dessa uppfattas av 

dem. Det kom ganska snabbt fram att rutiner, i vår bemärkelse, inte alltid betydde samma sak för de 

vi intervjuade. Rutiner för de vi pratade med handlade allt ifrån att följa riktlinjerna till hur 

pappershögen på skrivbordet organiserades. Rutinerna som vi sökte efter först var de som 

handläggarna är tvungna att följa. Det fanns en del sådana med bl.a. att de är styrda av vissa 

riktlinjer som bestämmer hur mycket pengar en klient ska få, det finns schabloner för alla belopp 

som en klient kan tänkas få. Enligt Bourdieus fältteori kan socialtjänsten ses som ett fält där rutiner 

påverkas av olika agenters kamper. Det finns agenter med olika mycket kapital, chefer och 

socialsekreterare som på olika sätt försöker få sitt perspektiv till det dominerande. Riktlinjerna som 

växer fram från dessa kamper kan ses som doxa inom fältet vilka fungerar som gemensamma 

värderingar och förhållningssätt vilket gör dem viktiga för organisationen och arbetet som 

handläggarna bedriver. Kanske är det dessa som hindrar kamperna från att ödelägga fältet. 

Riktlinjerna är dessutom viktiga för att undvika att handläggarnas beslut styrs av deras habitus. 

Utifrån det andra analysverktyget som fokuserar på övergången mellan aktiviteter fanns ett tydligt 

fokus på relationen mellan utbildningen och arbetet. Här kan vi dra en slutsats angående 

handläggarnas behov av utbildning som då rutinerna blir en indikator på. 

  Vad det gäller socialsekreterarnas syn på sitt handlingsutrymme är det ett resultat av den 

första aktiviteten och den kunskap som har skapats i övergången. I detta utrymme har handläggaren 

möjlighet att använda sin kunskap för att göra vad intervjupersonerna kallar för individuella 

bedömningar. Fältteorin ser detta handlingsutrymme som ett resultat av den kamp som har pågått 
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mellan agenter för att riktlinjerna från början har tagits fram. Dels så ger riktlinjerna 

handlingsutrymme men det handlingsutrymme som framkommer i intervjuerna handlar mest om 

sättet att lägga upp sitt arbete och hur de bemöter sina klienter. Riktlinjerna ger också för handen att 

handlingsutrymmet är klientberoende. De intervjuade återvänder i sina resonemang till det 

handlingsutrymme som finns i de individuella bedömningarna. Här kan det ses ett utrymme där de 

båda fälten möts, där övergången blir tydlig i och med att handläggaren får använda sin kompetens 

och ta beslut som grundar sig i den kunskap, symboliska kapital, som handläggaren besitter. 

Handläggarna försöker dessutom applicera denna kunskap i samverkan med klientens erfarenheter, 

förmågor och förutsättningar för att komma fram till ett beslut som är till klientens fördel.  

 Intervjuerna visade en konsensus om att behovet av utbildningen finns men att det var svårt 

att sätta fingret på vad de har nytta av i den. Det blir tydligt med övergångsteorin att utbildningen är 

absolut nödvändig för en övergång av det här slaget. Kunskapen som fångas in under utbildningen 

växer till och byggs upp i en övergång som kan ha att göra med att individen tvingas till att tänka 

efter och omsätta sin kunskap i handling. Vidare ger detta en ny social position för individen samt 

en ny känsla om sig själv. Att kunskapen byggs upp i övergången och i relationen mellan dessa två 

aktiviteter är ett spännande perspektiv, det skiljer sig från tankarna som Bourdieu hade om fält där 

ett resonemang förs om att användandet av kunskap är ett resultat av kamperna som pågår inom 

fältet, vems kunskaper som ska ha företräde. Fältteorin förklarar även skolan som ett fält med sina 

kamper och värderingar. Att det visade sig att utbildningen är värdefull men svår att omsätta i 

praktiken kan vara en effekt av att de agenter med högt symboliskt kapital inom utbildningen inte 

har någon relation till motsvarande agenter inom ett visst yrke. Utifrån det resonemanget kan det 

förstås som en möjlig förklaring till problemet med att omsätta teoretiska kunskaper från 

utbildningen till det praktiska arbetet med ekonomiskt bistånd. Vad som däremot framkommer är 

att utbildningen är viktig för handläggarnas habitus, i form av: förståelse, empati och respekt för 

klienterna. Dessa kan senare ses som doxa inom fältet för socialtjänsten. Handläggarnas kapital är 

också något som påverkas genom utbildningen. Dels så får en elev efter avklarad utbildning sin 

examina (kulturellt kapital) vilken är viktig för att få tillträde till fältet. Men kanske än viktigare, 

enligt de intervjuade, är kapitalet i form av den allmänbildning som utbildningen erbjuder. 

Handläggaren kan sedan använda sig av sitt habitus och sina kapital för att kämpa inom fältet. Ett 

tydligt ex. som har presenterats är när handläggaren går och pratar med sakkunnig och argumenterar 

för sin sak, vilket gör att handläggaren kan skapa sig ett extra handlingsutrymme. 
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6. Slutord 

Vi hoppas att denna uppsats inte uppfattas som negativt inställd till handläggarna inom ekonomiskt 

bistånd. Vi har inget att vinna på att trycka ner denna yrkesgrupp då vi själva läser på 

socionomprogrammet och detta är en möjlig arbetsplats för oss själva. Camilla sa några väldigt 

kloka ord under intervjun som är värda att fundera lite extra på: 

Jag kan ibland tycka att jag ser att socionomerna är lite tillfreds med sin utbildning och 

på något vis känns det som att man inte är sådär benägen att vilja lära sig så mycket nytt 

på något vis. 

 
Som slutkläm på detta intensiva uppsatsskrivande skulle vi vilja avsluta med att uppmana alla 

socionomer och socionomstudenter, – Var stolta över er utbildning, karriärval och arbetsplats. Var 

inte rädda för att ta plats och använda den kunskap som ni besitter. Se arbetet som ett fortsatt 

lärande där erfarenheter och vetenskap kan gå hand i hand! 
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Appendix 1 

 

  

1995: 

            

”Kunskaper skall omfattas bl a 

följande områden: 

             

- arbetsliv och arbetslöshet; 

             

- arbetsmiljöproblem och 

rehabilitering; 

             

- inkomster, utgifter och problem i 

den privata ekonomin; 

             

- samlevnads- och 

familjerelationer; 

             

- barns behov och utveckling samt 

hinder och förutsättningar för en 

sund uppväxt; 

             

- segregationsprocesser, 

minoritetskonflikter och 

invandring; 

             

- bruk och missbruk av 

beroendeframkallande medel.” 

             

 

(SOU 1995:58, s 65) 

2006: 

 

”För socionomexamen skall studenten visa kunskap om 

områdets vetenskapliga grund samt kännedom om aktuellt 

forsknings- och utvecklingsarbete, 

             

– visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan 

individers och gruppers sociala situation, levnadsvillkor, 

fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i 

förhållande till samhälleliga och andra bakomliggande 

faktorer, 

             

– visa kunskap om ledning av socialt arbete, och visa kunskap 

om och förståelse för barns behov och sådana samhälls och 

familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns 

livsbetingelser.” 

             

 

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

(SFS 2006:1053, bilaga 2, s 52) 
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Appendix 2 

*Informationskravet, inledande mejl (upprepa innebörden i mejlet. Vad är det undersökningen 

syftar till?) 

*Samtycke till intervjun + inspelad 

*Anonymitet, intervjupersonen, kollegor, kommunen. 

*Nyttjandekravet, vad det är vi ska använda informationen till. 

* Hur ska intervjun gå till?  

 Starta     inspelningen 

 

Inledande fråga: Hur kommer det sig att du började arbeta med ekonomiskt bistånd? 

1. Vilken är din arbetsbefattning/anställningsform? 

2. När tog du din socionomexamen? 

3. Vilken skola gick du på? 

4. Hur länge har du arbetat här? 

5. Vad har du arbetat med tidigare? 

6. Vad är det du gör när du arbetar? 

7. Beskriv din arbetsprocess. Från det en klient skrivs in tills den skrivs ut. 

8. Vilka delar av ditt arbete styrs av rutiner? 

 - Fördelar och nackdelar med rutiner? 

9. Hur har rutinerna skapats?  

 - Vem skapar dem? 

10. Vad är organisationens mål?  

 Vad är ditt mål med arbetet? 

 - Finns det något dokument som beskriver dessa mål? 

11. Hur går klientfördelningen till? 

12. På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt arbete? 

 - teorier?  - förhållningssätt?  - egen reflektion?  - vidareutbildning?  - vetenskap? 

13. Vad är/innebär handlingsutrymme för dig? 

14. Finns det något handlingsutrymme i ditt arbete? 

 - Förklara mer vad du menar. 

15. Förtydliganden, övriga tankar. 

 


