
 

 

 

 

Ersta Sköndal högskola  

Institutionen för socialvetenskap  

Socionomprogrammet 210 hp 

 

 

 

 

 

 

"Det blir ju till att sålla"  
En kvalitativ studie om socialarbetares mottagningsfunktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Grén & Anastasia Noréus 

Examensarbete i socialt arbete  

SOC 63, VT 2015, 15 HP 

Handledare: Anna Whitaker  

Examinator: Magnus Karlsson 

  



2 

 

 
  



3 

 

Förord 

Ett stort tack till vår handledare, Anna Whitaker, för engagemang, tips och hjälp. Du har varit 

ovärderlig för oss i vår kamp mot uppsatsens toppar och dalar. Vi tackar även våra opponenter för 

deras gedigna arbete och värdefulla kommentarer. Avslutningsvis vill vi även tacka Ellen och Jonna 

som orkat läsa halvfärdiga och färdiga uppsättningar av vår uppsats och kommit med kritiska 

synpunkter som puttat oss i mål! Till alla blivande socialsekreterare vill vi bara säga, gör det inte 

svårare än det är. 

 

Tack! 
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Sammanfattning 

Författarna har gjort en ansats att problematisera mottagningsarbetet inom ekonomiskt bistånd. De har 

gjort ett antagande att mottagarrollen kan vara komplex och fann i sitt resultat att det fanns vissa 

dubbelheter kring handlingsutrymmet, de etiska riktlinjerna och mottagningsarbetets syfte. Dels 

handlingsutrymmet beskrevs som begränsat av socialarbetarna, och det framgår av tidigare forskning 

att det alltid finns ett handlingsutrymme och att socialarbetarens roll är att utmana denna. 

Mottagningsarbetet börjar med ett inledande samtal via telefon och medborgaren måste gå igenom 

flera steg för att få ekonomiskt stöd. Socialarbetarna beskriver också sin huvuduppgift att sålla. Detta 

leder till en etisk diskussion medan riktlinjerna i det förberedande arbetet visar tydligt att det är syftet 

med mottagningsfunktionen. Resultaten analyseras utifrån relevant forskning och 

akademikerföreningen SSR etiska riktlinjer. Författarna har intervjuat fem respondenter som hanterar 

det första mötet med medborgare som ansöker om ekonomiskt stöd. 

 

Nyckelord: Mottagningsarbete, handlingsutrymme, professionsetik, försörjningsstöd, 

socialsekreterare,  
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Abstract 

The authors have made an attempt to problematize the reception work of social workers in financial 

aid. They have made an assumption that the recipient role can be complex and found in its result that 

there were some inconsistencies surrounding the margin for maneuver, the ethical guidelines and the 

intake organization. Partly the margin for manoeuvre was described as restricted by social workers, 

and it is clear from previous research that there is always a margin for manoeuvre and that the social 

worker's role is to challenge this. The intake organization begins with an initial consultation via 

telephone and citizens needs to go through several steps to obtain financial aid. The social workers 

also describe its main task to sift. This leads to an ethical discussion while the guidelines of the 

preparatory work clearly show that it is the purpose of the intake function. The results are analyzed on 

the basis of relevant research and academic association SSR ethical guidelines. The authors have 

interviewed five respondents who work with the first meeting of citizens applying for financial aid. 

 

Engelsk titel: The purpose is to sift - An analysis of the social workers’ intake function 

 

Key words: Intake, social assistance, social work, financial aid, ethical guidelines  
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1. Inledning 

Bengt Börjeson (2015) beskriver det ekonomiska biståndet som det sociala arbetets kärna och menar 

att den allmänna uppfattningen som råder, om vad socialtjänsten är till för, är att hjälpa människor som 

inte har möjlighet att försörja sig själva. Enligt Börjeson innebär arbete en trygg ekonomisk situation 

medan att stå utanför arbetsmarknaden kan innebära att man blir utan sjukersättning, ålderspension 

och ibland även arbetslöshetsersättning beroende på om den arbetslöse är med i a-kassa eller inte. 

Börjeson anser att det i vårt rika land, med en väl utbyggd välfärd, finns en form av socialt utanförskap 

och att det är de fattiga som utgör denna kategori av människor. Det är dock inte bara den materiella 

fattigdomen som Börjeson pekar på, han menar också att det finns en psykologisk fattigdom som 

innebär att brukaren bär på känslor av skam. Dessa skamkänslor kan förstärkas om de blir bemötta på 

ett nedlåtande, moraliserande, ifrågasättande och förlöjligande sätt. Det är emellanåt socialarbetarna 

som möter de fattiga. Att vara maktlös är något som hör till fattigdomen då det kan innebära att man 

kan utnyttjas och kontrolleras, detta exempelvis av arbetsgivare, hyresvärdar, sociala myndigheter, 

politiker och domstolar (ibid). 

"Fattigdom handlar inte bara om ekonomi och bristande tillgångar. Det rör sig också om hur jag bemöts 

som människa - hur du ser på mig och vem du ser när du tittar på mig. Att vara fattig innebär att bli 

betraktad - även i många fall från socialtjänstens sida - som en oförmögen människa, som behöver hjälp 

och som behöver kontrolleras. Det är viktigt att som socialarbetare förstå att även en hjälpande hand 

kan vara nedlåtande." 

(Börjeson, 2010) 

När mottagningsarbetet inom ekonomiskt bistånd porträtteras i kurslitteraturen benämns ofta makt, 

hinder och institutionalisering eller klientiseringsprocess. Även om vi anser att detta är viktiga ämnen 

att belysa, då de spelar en central roll för brukaren, vill vi här undersöka socialsekreterarens roll. 

Personer som ansöker om ekonomiskt bistånd är redan i en utsatt situation och det ojämna 

maktförhållandet mellan brukare och profession är välkänt och dokumenterat. Personer som besöker 

socialtjänsten tillhör generellt de socioekonomiskt svaga grupperna i samhället (Meeuwisse och Swärd 

2013). Trots det är vägen till hjälpen lång: blanketter, begränsade telefontider, tidsbokning och en 

känsla av skam är alla faktorer som kan vara hinder när en person ska söka ekonomiskt bistånd.  Enligt 

Renate Minas (2006) och Leila Billquist (1999) kan socialarbetaren ses som en grindvakt. Personer 

som kontaktar försörjningsstödsenheten på socialtjänsten gör det med ett hjälpbehov, oavsett om de 

har rätt till ekonomiskt bistånd eller inte. Socialarbetare som arbetar med mottagandet får därför en 

viktig roll för dessa personer. Kan socialarbetaren ses som möjliggörare och dörröppnare samtidigt 

som hinder och maktutövare? Rollen är utan tvekan komplex och därför är vi intresserade av att 

studera mottagningsarbetet inom ekonomiskt bistånd. 
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1.1. Bakgrund 

Denna uppsats tar bland annat sin utgångspunkt i ett tidigare uppsatsarbete (Noréus & Persson, 2014). 

Undersökningen pekade på att de väntrum som observerats, särskilt socialkontorets, var utformade på 

ett sätt där en makthierarki var utmärkande. I en ostrukturerad intervju beskrev personal på plats sin 

roll i organisationen som "ett slags såll" (Noréus & Persson, 2014, s. 13). Denna mottagningsfunktion 

väckte vår nyfikenhet och vi undrade hur mottagningsarbete inom ekonomiskt bistånd ser ut. Vi 

upptäckte i ett tidigt skede att det finns en sparsam mängd litteratur inom ämnet, främst internationellt 

(Se Bilaga 1 samt metodavsnittet). 

I studien ”Social Assistance in OECD Countries” (Eardley et al, 1996) framkommer det att 

författarna ser vissa viktiga skillnader i hur socialt arbete utförs i OECD-länderna. Eardley et al (1996) 

konstaterar att det är ofrånkomligt komplicerat att ge social hjälp samt att det inte finns någon 

universal mall som bör följas om ens en mer nationsbunden. Trots det ser Eardley et al (1996) att vissa 

regioner gör försök till nationella riktlinjer och tar Storbritannien som exempel där den sociala 

biståndsprocessen är styrd enligt en nationell mall med olika steg av utbetalningar medan det i 

exempelvis Schweiz och Norge är mer upp till kommunerna hur de hanterar social hjälp. Enligt 

Eardley et al (1996) är den vanligaste mottagningsorganiseringen att sökande personligen måste be om 

hjälp på socialkontoret med vissa undantag. Studien visar även på att det finns olika angreppsätt vid 

misstanke om bedrägeri samt vilka personkontroller som genomförs för att sökande ska erhålla 

bistånd. 

I Sverige är den vanligaste mottagningsorganiseringen ett inledande samtal via telefon, syftet med 

mottagningsfunktionen är enligt Minas (2006) ”att sålla agnarna från vetet”. I förarbetet till denna 

uppsats utgår vi delvis från Billquist (1999) avhandling som berör samspelet mellan brukare och 

socialtjänst. Vi använder även teoretiska begrepp och resultat från en avhandling av Minas (ibid) om 

mottagningsenheters arbetsmetoder, så kallade intakestrategier. Minas (ibid) konstaterar att metoderna 

skiljer sig åt på många ställen i Sverige men att alla enheter har någon typ av mottagningsstrategi. 

Mottagningsarbetet är styrt av lagar, riktlinjer och lokala styrdokument. Handlingsutrymmet handlar 

enligt Svensson et al (2008) om hur socialsekreterare kan använda sig av utrymmet som finns i lagen 

för egen tolkning och för möjligenheten att ta egna beslut. Handlingsutrymmet gör att det i arbetet, 

som annars styrs av lagar, regler och riktlinjer, finns lite luft. Enligt Blennberger (2005) har 

socialsekreterare en etisk kod att följa i sin yrkesprofession. Kodexens värde har att göra med identitet, 

vägledning och stödstruktur för socialsekreterarna samtidigt som den ska verka som ett skydd för 

medborgaren.  

 

1.2. Problemformulering 

Börjeson (2010) beskriver att arbetet med ekonomiskt bidrag kan ses som grunden för socialtjänsten. 

Då alla medborgare har möjlighet att ansöka om hjälp, vare sig det handlar om ekonomiskt bistånd, 
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missbruksvård eller inom något annat område hos socialtjänsten, kan mottagningens sållning uppfattas 

som att det inte är tillåtet att ansöka om en insats ifall man tidigare fått ett nekande svar menar 

Börjeson (ibid). Dock är det möjligt för alla att ansöka även om svaret från mottagningsenheten inte 

varit till ens fördel, denna information kanske inte alltid förtydligas för medborgaren.  Det är också av 

socialarbetaren som arbetar på socialtjänsten som medborgaren blir bemött och bemötandet kan ha en 

avgörande roll för hur personen som söker hjälp ser på sig själv (ibid). Sifverberg (2001) menar att 

språket är en etikskapande funktion och att det finns en balans mellan medborgarnas rättigheter, 

socialarbetarens bedömningar och inskränkningar av resurser. Att som socialarbetare inte vara 

medveten om sin påverkan på människor i både ord och handling tänker vi är problematiskt för vårt 

yrke. 

Mottagningsarbetet styrs av lagar och riktlinjer. När det finns så tydliga riktlinjer frågade vi oss om 

socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd har något handlingsutrymme kvar. Börjeson (2010) menar 

att handlingsutrymmet för socialsekreterare har krympt till följd av åtstramningar av välfärden, 

samtidigt menar han att socialarbetare alltid har ett handlingsutrymme. Detta är motsägelser som 

socialsekreterare möter och behöver förhålla sig till och vi undrade därför om socialsekreterare på 

mottagningsenheter för ekonomiskt bistånd är medvetna om sitt handlingsutrymme. Vidare 

konstaterade vi att motsägelserna bidrar till en dubbelhet i mottaganderollen när de å ena sidan ska stå 

på den sökandes sida och å andra sidan har kommunens budget att rätta sig efter. Blennberger (2005) 

menar att det professionsetiska förhållningssätt socialsekreterare har att förhålla sig till innebär att man 

ska möta sökande med empati, respekt och jämlikhet samtidigt som en sökande ska ha rätt till 

integritet och självbestämande. Börjeson (2015) menar att det finns svårigheter att förena rollen som 

myndighetsutövare tillsammans med rollen att vara en hjälpande hand. Dessa motsatser menar vi kan 

te sig komplexa för socialarbetaren. 

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att få ta del av socialsekreterares subjektiva upplevelse av arbetet på 

mottagningsenheter för ekonomiskt bistånd.  Detta för att försöka förstå och problematisera hur denna 

roll kan vara komplex för socialsekreterarens yrkesetiska hållning och dess tjänstemannauppdrag. 

1.3.1. Frågeställningar: 

- Vilken funktion tillskriver socialsekreterare mottagningsarbetet inom ekonomiskt 

bistånd? 

- Hur förhåller sig socialsekreterare till sin dubbla roll som tjänsteman och hjälpande 

hand? 

- Hur upplever socialsekreterare sitt handlingsutrymme? 

- Hur följs etiska aspekter i mottagningsarbetet av socialsekreterare?   
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2. Tidigare forskning 

Vi har valt att presentera tidigare forskning som referat. Billquist och Skau innehar ett klient-, eller 

brukar-, perspektiv i sina studier. Trots att vi undersöker socialsekreterare och deras upplevelser anser 

vi att Billquist och Skau kan bidra till den komplexa dimensionen vi anser präglar socialsekreterarens 

arbete mellan klientens behov och tjänstemannens krav. Minas har gjort en omfattande studie av 

socialtjänstens mottagning i fyra studier som sträcker sig över en tioårs period. Vår internationella 

forskning i avseende hur ekonomiskt bistånd organiseras består av en rapport från 1996 men nyare 

forskning kring mottagningsfunktionen kunde vi inte finna. Detta beskrivs närmare i metodavsnittet. 

Vi presenterar även tre internationella artiklar som tar fasta på den dubbla roll som beskrivs i 

problemformuleringen. Den internationella forskningen återfinns även i avsnittet 3. Teoretiska 

referensramar. 

 

2.1. Mottagningsarbete i en internationell kontext 

Eardley, Bradshaw, Ditch och Gough (1996) är författare till rapporten Social Assistance in OECD 

Countries: Synthesis Report. De presenterar resultaten av en stor studie av socialbidrag i 24 OECD-

länder . Data samlades in från akademiker och regeringstjänstemän i var och ett av de deltagande 

länderna och jämfördes med tidigare data och forskningsrapporter. Rapporten beställdes av OECD 

ländernas ”Social policy research unit” och utfördes av författarna vid York University, 

Storbritannien. 

     I rapporten framkommer det att författarna ser vissa viktiga skillnader i hur socialt arbete utförs i 

OECD-länderna. Eardley et al (1996) konstaterar att det är ofrånkomligt komplicerat att ge social hjälp 

och att det inte finns någon universal mall som bör följas, om ens en mer nationsbunden. Trots det ser 

Eardley et al (1996) att vissa regioner gör försök till nationella riktlinjer och tar Storbritannien som 

exempel. Där är den sociala biståndsprocessen styrd enligt en nationell mall med olika steg av 

utbetalningar medans det i exempelvis Schweiz och Norge är det mer upp till kommunerna hur de 

hanterar social hjälp. 

     Ett återkommande problem, enligt Eardley et al (1996), i de länder som har lokal styrning för hur 

socialtjänsten utformas är att de områden som har socioekonomiskt svaga medborgare har flest 

sökande. I finansiellt utsatta områden, där socialhjälpen finansieras till del av skattebetalarna i den 

kommunen, leder detta till en orättvisa då det sker en hårdare bedömning gentemot bättre bemedlade 

områden. I Schweiz blir det svårt att flytta mellan olika kantoner1 då administrationen av socialhjälp är 

uppdelad lokalt på alla kantoner och sen igen, på kommunal nivå. Det finns nationellt sett över 3000 

olika mallar.  

                                                      

1 Administrativ indelning av olika områden i Schweiz. Kan liknas med USA:s delstater. 
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För att hantera mängden inkommande information har flertalet länder telefontider, servicekontor 

eller hjälplinjer. USA har en gratis hjälplinje där medborgarna kan ringa och få råd och stöd i hur de 

ska ansöka samt om andra instanser som kan vara till hjälp. I Australien har socialkontoren istället 

mobila enheter för att ta sig närmare exempelvis aboriginer som ofta bor långt från stadsområden 

(Eardley et al, 1996). Enligt Eardley et al (ibid) är den vanligaste mottagningsorganiseringen att 

sökande måste be om hjälp personligen på socialkontoret. I övriga länder består förutsättningarna av 

ett inledande telefonsamtal eller en ansökan i pappersform. I Frankrike, Tyskland och Turkiet får den 

som ansöker välja hur den ansöker: muntligen via telefon, personligen eller i pappersform.  

Studien visar även på att det finns olika angreppsätt vid misstanke om bedrägeri samt vilka 

personkontroller som genomförs för att sökande ska erhålla bistånd. I vissa länder måste sökande gå 

långt för att bevisa vem man är. I kontrast till det står exempelvis Danmark och Island där 

förutsättningen för erhållande är en hemadress. Kanada har ett omfattande system, som förvisso är lite 

olika i de olika territorierna, vad gäller bakgrundskontroll, bedrägeri och nyansökningar. I 

Storbritannien förlitar socialarbetarna sig på tips om bedrägeri och liknande från allmänheten. I 

Tyskland ignoreras tips om bedrägeri från allmänheten om inte misstanke redan finns. I Japan behöver 

medborgare inte ansöka på nytt om inte omständigheterna ändras. Socialarbetarna besöker då ofta för 

att dels kontrollera och dels ge råd (Eardley et al, 1996). 

 

2.2. Mottagningstrategier 

Minas (2006) beskriver mottagningsfunktionen som en benämning på den bedömning och 

kategorisering som sker i ett första skede när en medborgare tar kontakt med socialtjänsten. 

Benämningen mottagning (då som intake, författarnas kommentar) inom socialtjänsten introducerades 

på 1930-talet i USA då fattigdomen i landet ledde till att en stor grupp människor hade behov av 

ekonomiskt stöd. Inledningsvis var mottagningsfunktionens syfte att separera dem som enbart hade 

ekonomiska problem från övriga hjälpsökande för att på så vis effektivisera biståndet. I Sverige har 

olika typer av mottagningsfunktioner funnits sedan 1970-talet och kallas här för mottagningsenhet 

eller mottagningsarbete. I slutet på 80-talet hade en fjärdedel av Sveriges socialtjänstkontor någon 

form av mottagningsfunktion. På slutet av 90-talet hade den siffran mer än fördubblats (ibid).  

I sin avhandling studerar Minas (2006) orsaker och konsekvenser av socialtjänstens användande av 

mottagningsfunktionen. Studien är uppdelad i fyra delstudier där hon undersöker vikten av 

mottagningsrutiner, organisatoriska lösningar av mottagningsfunktionen med fokus på konsekvensen 

att kontaktsökande inte blir brukare, anledningen till dessa lösningar och hur graden av mottagning-

rutiner påverkar mängden socialt stöd i kommuner som undersökts. De teoretiska ramverk som 

används fokuserar på organisationsteorier och tar upp begrepp som människobehandlande 

organisationer, gräsrotsbyråkrater och byråkratiska organisationer. Minas (ibid) stannar något längre 

vid det sistnämnda och drar paralleller med målinriktade organisationer då kommunernas 
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arbetsutförande skiljs åt men där målsättningen är densamma.  Minas uttalar inte en enskild diskurs 

eller vetenskapligt angreppssätt, men i sitt motiverande avsnitt bygger hon val av teorier på ett 

antagande att organisationen och dess ekonomi är styrande vid utformandet av intake funktioner. 

Minas beskriver en organisation som närmast liknar den ekonomiskt effektiva New Public 

Management (NPM) Haely (2014) tar upp som dominant diskurs. NPM påverkar själva organiseringen 

av den offentliga sektorn (Healy, 2014). Decentralisering i beslutsfattanden, effektivisering och 

ekonomiskt ansvar på de kundnära enheterna är olika centrala begrepp inom NPM. Inom NPM passar 

den beskrivningen av intake funktionen som Minas menar att två av tre kategorier tillhör. Vi anser att 

det tydligt framgår att Minas ser NPM som ett organisatoriskt felsteg, vilket inte är så underligt när det 

drabbar brukaren. Enligt Bryman (2008) tenderar samhällsforskare empatisera med den svage, i det 

här fallet brukaren, i sin forskning. 

Minas (2006) använder en rad metoder som varierar något i de olika delstudierna. För att nämna 

några har hon olika enkätundersökningar riktade mot de som har en ärendehanterande roll, statistik 

över telefonsamtalens tendens till möte eller inget möte, analyser av arbetsplatser, intervjuer med 

enhetschefer samt enkäter riktade mot kommunmedborgare. Materialet är insamlat från geografiskt 

skilda kommuner och sträcker sig över en tioårsperiod. Minas (ibid) menar att det finns olika sätt för 

bidragssökande att ta kontakt och möta en socialsekreterare i Sverige, beroende på kommun. Hon 

konstaterar även att telefonkontakt med en mottagningshandläggare är obligatorisk i många kommuner 

för ett möte med handläggare. Minas (ibid) menar att mottagningshandläggare kan kallas grindvakt då 

de kontrollerar och reglerar tillgängligheten till socialtjänsten för bidragssökande. I sitt förarbete gör 

Minas ett antagande att det finns ett samband mellan mottagningsfunktionen, fördelningen av 

ekonomiskt bistånd och de resurser som kommunen innehar. 

Enligt Minas (2006) finns olika sätt att organisera mottagningsfunktioner inom svensk socialtjänst. 

En idag vanlig organisering är en särskild enhet med mottagningsfunktion där personalen har god 

kunskapsbakgrund, en så kallad mottagningsenhet. Dessa specialiserade mottagningsenheter har bättre 

möjligheter än andra organisationsformer att finna alternativa lösningar till ekonomiskt bistånd för de 

som kontaktar socialtjänsten. Denna typ av organisering är vanligare i de områden där befolkningen är 

socioekonomiskt svagare. Minas (ibid) menar att denna typ av organisering skapar högre 

kostnadseffektivitet då människor sorteras ut i ett tidigare skede än om alla som kontaktar 

socialtjänsten skulle genomgå en handläggningsprocess. Minas (ibid) såg även att dessa socialkontor 

hade ett större samarbete med andra sociala instanser såsom Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan. Enligt Minas (ibid) leder särskilda mottagningsenheter till att medborgare får det 

svårare att ta sig förbi mottagningsenheterna och hon liknar mottagningsenheten vid en grindvakt.  

Det finns även organisationer som har en integrerad mottagningsfunktion där de som har hand om 

långvarigt bistånd även har hand om den första kontakten mellan brukare och socialtjänst. Dessa 

kategorier finns i olika utföranden och varierar ibland även inom samma kommun. Att det inte finns 

nationella riktlinjer, eller ens kommunala riktlinjer, för hur mottagandet ska utföras är enligt Minas 
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(ibid) tydligt. Minas (ibid) menar att trots socialtjänstens tydliga beskrivning av alla människors rätt 

till lika behandling vid en bedömning av deras hjälpbehov, kan skillnader i kommunernas sätt att 

organisera mottagningsfunktionen göra att potentiella brukare bedöms olika beroende av vilken 

kommun eller stadsdel man är hemmahörande i. 

 

2.3. Rummet, mötet och ritualerna 

Billquist (1999) utgår från Foucaults analys av disciplinär makt när hon granskar socialkontoret och 

dess invånare. Enligt Healy (2014) räknas Foucault bland post-teoretikerna. Hans grundansats är att 

makt är något som utövas, inte innehas. Foucault har inspirerat senare forskare till att uppvisa vissa 

etablerade synsätt bland social arbetare som riskerade att osynliggöra den makt som utövas bland 

folkgrupper som inte anses inneha makt. Makt ansågs inte som något negativt av Foucault utan sågs 

snarare som drivande, eller produktivt (Healy, 2014).  I sin granskning pekar Billquist (1999) på flera 

hämmande faktorer för brukaren, som begränsad rörelsefrihet och den utsatthet som bidragssökande 

redan känner när de söker hjälp från socialtjänsten. Brukarna stängs inte ute, men det finns ett flertal 

hinder på vägen för att komma till de inre rummen. Hinder i form av begränsade öppettider, bokade 

möten och låsta dörrar.  

Billquist (1999) beskriver hur den första kontakten mellan klient och socialtjänst oftast sker via 

telefon. Denna första kontakt är något som många klienter drar sig för att göra eftersom de upplever 

skam och skuld när de ska ta kontakt med socialtjänsten. Dessa underliggande känslor bidrar till en 

ökad nervositet och ångest som i sin tur leder till att kontakten med socialtjänsten skjuts upp. Vid det 

första samtalet sker det som Billquist (ibid) kallar klientiseringsprocess. Detta är den kategorisering 

som sker av socialtjänsten utifrån de bedömningsgrunder som organisationen skapat, en stämpling 

som riskerar att övertas av klienten. 

Billquist (1999) menar vidare att det sker en sorteringsprocess som antingen kan ske samtidigt som 

handläggningsprocessen eller parallellt med denna. I det första fasen ska det bedömas om 

medborgaren tillhör rätt enhet, i den andra sorteringen slussas medborgaren till rätt instans inom 

enheten, där det även kontrolleras att det som skett i den första sorteringen verkligen stämmer. I den 

tredje sorteringen har klienteringsprocessen blivit fullbordad men beroende på behovet hos 

medborgaren kan denna fas bli olika lång för olika klienter. I slutfasen, vilket Billquist (ibid) 

benämner som utgångsfasen, avidentifieras klienten och ärendet avslutas. 

Sorteringen får betydelse för klientiseringsprocessen och har betydelse för utvecklingen och 

formandet av klienten. Dock, menar Billquist (1999), är det vid den första sorteringen som den största 

och viktigaste sorteringen sker, i mottagningsarbetet. Billquist (ibid) menar att medborgarens skam 

och skuldkänslor kan reduceras om de på ett trevligt och personligt sätt blir bemötta i första kontakten 

och känner att det är någon som lyssnar till vad de har att berätta. Billquist (ibid) benämner sin teori 

om klientiseringsprocessen för avklädningsprocessen. I denna avklädningsprocess beskriver hon 
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klientens olika steg och passager hen måste passera för att få tillträde till de slutna rummen på 

myndigheter. När individerna slussas genom de olika passagerna fortsätter avklädningsprocessen och 

klienten börjar mer och mer formas utifrån den “kropp” som organisationen påverkar dem att bli. 

Denna process medverkar till att klienten anpassar sig till den ordning organisationen kräver för att 

skapa ett samarbete mellan myndighet och klient.  

 

2.4. Mellan makt och hjälp 

Greta Marie Skau (2007) beskriver att den professionelle utifrån sitt yrke både kan vara en hjälpare 

samtidigt som hen kan vara en person som kränker den som söker hjälp. Hjälparen som kränker är 

ibland inte medveten om detta då hen kanske inte haft möjlighet att utvecklats, inte haft tid att 

reflektera eller att kritiskt titta på sitt arbete. Bara för att en socialarbetare är en professionell person 

som arbetar med regelverk och lagar på sin sida innebär det inte att hen ska vara opersonlig, detta 

anser Skau (ibid) är grundläggande för arbetet med människor. Skau (ibid) menar även att för att göra 

ett bra arbete behöver socialarbetaren kunna identifiera sig med klienten på ett känslomässigt plan, 

samtidigt som hen måste skilja mellan klient och egen person och kunna sätta gränser. 

En av Billquist (1999) kallad "klientiseringsprocess" beskriver Skau (2007) som att klienten går 

från att vara ett subjekt till att bli ett objekt och att klienten får en relation till maktapparaten som hen 

kommer att bära med sig i sin identitet, något som av vissa personer kan uppfattas som kränkande. 

Skau (ibid) beskriver förloppet som en process med olika stadier och som kan bestå av olika konflikter 

både i det fördolda och i det öppna.  

Som medborgare överlåtes tidigare subjektiva avgöranden, handlande och bedömning till 

professionella personer inom maktapparaten som har lagar och regler på sin sida. Medborgaren blir 

utsatt för att bli beskådad, både från stödjande och hjälpande insatser till terapeutiska, diagnosiska 

eller undertryckta handlingar. Ett annat skeende i denna "klientiseringsprocess" beskriver Skau (2007) 

är att brukaren går från att vara en person med ett privatliv till att vara en person som blir granskad av 

andra och att hen får utstå att människor som brukaren inte känner blandar sig i familjens och dennes 

angelägenheter. Det kan handla om undersökningar och hembesök, krav på svar och krav på samarbete 

samt att brukaren kan bli rapporterad om hen skulle bete sig utanför de ramar som är gällande. Den 

personliga informationen blir journalförd och även om denna information ska vara sekretessbelagd kan 

det vara många olika personer som har tillgång till uppgifterna inom exempelvis myndigheten. 

Informationen är dessutom något som kommer att vara sparad under många år framöver (ibid).  

Skau (2007) menar att från det att brukaren har varit en egen subjektiv person blir hen 

generaliserad då det till exempel sker en diagnostisering. Brukaren kan bli fråntagen de egna unika 

uttrycken och beteendena för att istället bli diagnostiserad med att det skulle vara en sjukdom, men det 

kan också handla om att hen blir förklarad som en avvikande person eller familj i jämförelse med 

något som avviker från normen.  
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En del professionsutövare hanterar strategierna med rädsla genom att de inte låtsas om den makt de 

besitter medan klienten å sin sida försöker hantera situationen genom sina egna strategier.  Om 

socialarbetaren inte förhåller sig till sin makt kan det vara svårt att förstå varför medborgaren ibland 

handlar som den gör. Skau (2007) menar exempelvis att det kan vara om medborgaren undanhåller 

information, på grund av känslor av maktlöshet eller för att hen behöver försvara sig mot övergrepp, 

samtidigt som den professionelle kan uppleva detta som ett tecken på oärlighet eller som "bristande 

samarbetsvilja". Skau (ibid) menar att det måste finnas en förmåga att se yrkesrollen genom andras 

perspektiv för att få medborgarnas förtroende.  

2.5. Valet mellan etik och ekonomi 

När vi utformade vår problemformulering diskuterade vi om inte socialsekreterare inom ekonomiskt 

bistånd har en dubbel roll. Å ena sidan en hjälpande hand. Å andra sidan en myndighetsperson med 

makt över den sökande. Denna dubbla roll har även tagits upp i tidigare forskning. Martilla et al 

(2012) pekar på att det från politiskt håll förs en allt hårdare retorik mot dem som söker ekonomiskt 

bistånd och att organisationen under de senaste årtiondena har stramat åt de resurser som finns att 

fördela. Forskarna i studien har därför studerat de dilemman som socialarbetare menar att de ställs 

inför. Socialarbetarna fokuserade främst på två dilemman. För det första upplevde socialsekreterarna 

att de behövde balansera den dubbla rollen som uppstår när de ska hjälpa brukaren men samtidigt 

begränsa utgifterna för organisationen. För det andra upplevde de att den bristande samordningen 

mellan myndigheter skapar barriärer för dem att hjälpa medborgarna på annat sätt. 

Dilemmat, eller konflikten, kan dels ses ur ett yrkesetiskt perspektiv vilket har studerats utifrån 

yrkesetiska koder samt utifrån en egenupplevd etisk konflikt. En studie bland olika socialarbetare i 

Canada visade att övertygelsen om behovet av etiska koder varierar (Fine & Teram, 2009). Forskarna 

valde att kalla dem för troende och skeptiker. De troende visar tro på etiska koden och skeptikerna är 

tveksamma att koderna nödvändigtvis är i kundens bästa. Bland skeptikerna finns en frågeställning om 

koderna verkligen gör någon skillnad och om inte professionen i sig är nog. Det diskuteras även om 

koden skulle innebära sanktioner för den som bryter koden och vem som skulle upprätthålla att den 

följs. Bland de troende ansåg man istället att etiska koder kan vara ett hjälpmedel då etiska 

betänkanden kan variera mellan individer. Dessa följde även koden när de ansåg att den inte stämde 

(Fine & Teram, 2009).  

En annan studie pekar på att konflikten som uppstår mellan profession och organisation varierar 

bland socialarbetare beroende på de roller som de tillskriver sig (Gallina, 2010). Genom att på ett 

organisatoriskt plan selektivt välja vilka brukare som ska få tillgång till biståndet optimerar 

socialarbetaren resurserna. Huruvida detta skapade en konflikt hos socialarbetaren berodde på vilken 

förklaring de tillskrev sitt agerande. De som höll med organisationens syfte med de riktade resurserna 

ansåg sig inte hamna i någon etisk konflikt alls. De ansåg att den riktade insatsen resulterade i att 

brukaren som har störst sannolikhet att bli oberoende av bistånd får hjälpen. Den andra gruppen 
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socialsekreterare kände att de gav avkall på sin profession för att möta organisationens krav och 

upplevde att socialsekreteraren tvingades att hjälpa dem som behövde hjälpen minst och exkludera 

dem som var resurssvagast (Gallina, 2010). Socialarbetare inom långvarigt ekonomiskt bistånd i 

Sverige ställs inför liknande dilemman på grund av den dubbla roll socialarbetare har som medlare 

mellan styrning i offentlig sektor och medborgare som söker hjälp (Marttila, Johansson, Whitehead, & 

Burström, 2012). Gallina (2010) menar att en socialarbetare som arbetar i en organisation som hen 

anser vara oetisk skapar en dissonans i yrkesrollen. Vissa socialarbetare har skapat strategier för att 

mörka för organisationen för att på så sätt kunna komma undan med de handlingar de bedömer som 

etiskt riktiga. På så sätt har de hanterat den dubbla rollen som kan uppstå i arbetet. För andra 

socialarbetare har det enda alternativet varit att söka sig vidare. 
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3. Teoretiska referensramar 

För att förstå och analysera empirin har vi dels valt att använda oss av tidigare forskning. Utöver den 

tidigare forskningen har vi även använt oss professionsetik och handlingsutrymme. Varför vi har valt 

dessa teorier är för att vi tar avstamp i vårt resultat där handlingsutrymme var ett återkommande 

signalord. Vidare såg vi paralleller till hur rollen kan te sig komplex genom etiska ställningstagande 

som socialsekreterare ställs inför utifrån sitt handlingsutrymme och mottagningsarbetets 

organisatoriska funktion. Då SSR 2015 utkom med omarbetade etiska riktlinjer för socialarbetare fann 

vi intresse i att ställa de förhållningsprinciper som är aktuella för socialt arbete och socionomer. Dessa 

förhållningsprinciper har vi funnit stöd för hos Blennberger och Christensen.  

 

3.1. Professionsetik 

Erik Blennberger (2005) menar att etiska koder kan ha fler olika funktioner för socialarbetare, dels kan 

det handla om hur socialsekreterare kan få en sammanhållning inom kollegiet samt att det skapar en 

identifiering till professionen. Arbetsområdet socialt arbete kan uppfattas som särskilt och svårt att 

greppa (ibid). Vidare menar Blennberger (ibid) att etiska riktlinjer kan vara en form av vägledning för 

hur socialarbetare ska agera, dock har vägledningen karaktär av att vara generell då det annars troligen 

skulle dras åt det juridiska regelverket. Blennberger (ibid) menar att en etisk kod bidrar till att ge status 

åt yrket som socialsekreterare då professionen är offentlig och innebär vissa plikter för de som utövar 

yrket. Även Christoffersen (2005) beskriver socialarbetaren utifrån sin professionella kompetens och 

sitt yrke, socialsekreteraren har ett uppdrag att utföra för sin arbetsgivares räkning som i slutändan är 

ett samhälleligt uppdrag.  En sammanslagning av ovan nämnda etiska koder innebär förhoppningsvis 

ett skydd för klienten, då en socialarbetare ska uppträda professionellt och med kunskap, i mötet med 

socialsekreteraren som representant för myndigheten.  

För att få en internationell blick på etiken har vi valt att titta på en artikel av Sara Banks. I sin 

artikel, Everyday ethics in professional life: social work as ethics work (2015) skriver Banks om 

etiken inom det sociala arbetsfältet. Banks (ibid) menar att litteraturen kring det etiska arbetet ökar, 

den större delen handlar om principer som argumenterar för en breddning av etiken genom att 

inkludera relationer, känslor och förmågor. Man försöker i litteraturen bredda etiken bortom etiska 

regler, uppträdanden och koder.  

 

 

3.1.1. Risker med etiska koder 

Kritik som framförts mot de etiska koderna handlar enligt Blennberger (2005) om att det är 

professionen som vill stärka sin egen makt och att det gentemot andra utövare av yrket kan innebära en 

avgränsning. De etiska koderna kan även bidra till en ”konstlad expertroll” vilket kan förminska 
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kapaciteten hos medborgaren. Vidare beskriver Blennberger (ibid) kritiken mot koderna som att fokus 

bör ligga på kunskap inom professionen snarare än på etiken, samt att koderna egentligen inte har 

någon betydelse eller att de inte ger någon egentlig vägledning. Lars-Christer Hydén (2001) menar att 

de etiska normer och regler inte har någon relevans för det sociala arbetet om man inte kan använda 

sig av dem i sitt vardagliga arbete. Hydén menar vidare att regler och normer kanske endast fungerar 

som verktyg för de professionella på en miniminivå för agerandet och inte som lösningar på problem 

som kan uppkomma i mötet mellan brukare och professionell. Banks (2015) ser trenden inom 

litteraturen som en flytt till etik i professionellt arbete istället för professionell etik, Banks (ibid) menar 

att man byter fokus från traditionell etik där man presenterar etiska dilemman och problem till att bli 

mer internaliserad i det vardagliga arbetet.   

Banks (ibid) vill i sin artikel flytta etiken bortom regler och rationellt beslutsfattande till att mer 

handla om socialarbetaren som förkroppsligar etiken samtidigt som de etiska frågorna erkänns och 

utökas. Etiskt arbete innefattar enligt Banks (ibid) arbete med ansvarstagande, känslor, identitet och 

roller. Detta i en komplex praktisk värld bestående av en etisk sfär som innehåller samtal, 

diskussioner, interaktioner och uppträdanden mellan människor. Banks (ibid) menar i sin studie att 

’etiskt arbete’ handlar om att socialarbetaren ska se sitt arbete i ett större perspektiv, att hen ska ta 

ansvar och agera etiskt i förhållande till politiken. Ett sådant perspektiv uppmuntrar till mer reflektion 

och att det handlar om mer än regleringar, enkla etiska arbetsmodeller eller individuella beslut. Banks 

(ibid) anser att detta är särskilt viktigt då utvärderingsprotokoll och formulär som passar en mer 

resultatorienterad och målinriktad praktik minskar det känslomässiga utrymmet för socialarbetaren. I 

’etiskt arbete’ återtar socialarbetaren rollen som aktiv moralagent i en politisk kontext med regler, 

normer och ramar som handlar om socialt ansvar, socialt ansvarstagande och socialt medkännande. 

  

3.1.2. Etiskt bemötande 

Blennberger (2005) och Christoffersen (2007) menar att i asymmetriska möten, i möten där ena parten 

är i beroendeställning mot den andre, är det av vikt hur bemötandet ter sig. Skulle mötet präglas av 

dåligt bemötande från personen i maktställning skulle det kunna innebära att medborgarens tillit och 

livskänsla kan påverkas. Bemötandet av en person som befinner sig i en utsatt situation bör enligt 

Blennberger (ibid), taget i sin helhet, utmärkas av: 

 

• Respekt – hänsyn, artighet, saklighet, opartiskhet och tydlighet 

• Jämlikhet 

• Vänlighet – generositet 

• Tillit 

• Empati som uppmärksamhet: intresse och lyhördhet 

• Empati som medkänsla 
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• Stöd och uppmuntran, tröst 

• Konfrontation och kritik 

• Humor och ”lätthet” 

  

Likt Blennberger (2005) menar även Christoffersen (2007) att det är i mötet med människan vi har 

framför oss, ansikte mot ansikte, som det centrala i det professionella arbetet sker. Dock menar 

Christoffersen att det inom professionsetiken även rymmer handling, en handling gör att 

professionsetiken blir praktisk och inte stannar vid att vara teoretisk. Det är i mötet med klienten som 

det centrala i professions utövning ligger, det är i mötet med klienten som socialsekreteraren måste 

göra något för personen som sitter framför henne och visa sin professionalism och sin insikt hur man 

bemöter en annan människa. Hydén (2001) menar att det utmärkande i professionella relationer är att 

det bygger på den professionelle som ska möta den andra, inte bara möta utan också bemöta med 

resurser, kunskap och erfarenhet. Hydén (ibid) beskriver att de flesta brukare kan förstå och acceptera 

ifrågasättanden eller att få avslag på ansökan. Den professionelle kan uppfattas som tanklös och brutal 

i sitt bemötande när hen hänvisar till normer och regler eller inte kan eller är intresserad av att förklara 

varför beslutet fått bifall eller avslag, detta menar Hydén (ibid) kan leda till problematik i bemötandet. 

 

3.1.3. SSR:s etiska riktlinjer 

Blennberger (2005) presenterar både SKTF (idag Vision) och SRR:s etiska koder i sin bok. Vi har valt 

att endast göra en sammanfattning av SSR:s etiska riktlinjer då de utkom i reviderad version i slutet av 

2015, detta för att få ytterligare en dimension vad etiken kan handla om för socialsekreterare ur ett 

fackligt perspektiv.  

Riktlinjerna är till för att ge socialarbetare en kod att följa i sin yrkesmässiga roll. Riktlinjerna 

handlar om grunden för det sociala arbetet där det fundamentala är humanitet och mänskliga 

rättigheter. För de personer som det socialarbetet berör ska det bidra till ett värdigt och gott liv 

tillsammans med samhällsutveckling. Det sociala arbetet ska ha sin grund i vetenskap och 

socialarbetaren ska arbeta utifrån evidens.   

I sin profession ska socialarbetaren bland annat respektera alla människors lika och höga värde, 

socialarbetare ska i sin yrkesmässiga roll ta särskilt ansvar för människor i utsatta grupper och 

situationer. Vidare bör socialarbetare ha personlig mognad, fortsätta att utvecklas inom området och 

vara etiskt medvetna samtidigt som medvetenhet om kompetensen man besitter har sina gränser.  

Gällande bemötandet av klienten/den enskilde ska socialarbetaren möta denne med vänlighet, empati, 

respekt och som jämlik. Det är av vikt att socialarbetaren respekterar klientens integritet och 

självbestämmande, klienten ska ha möjlighet till samförstånd och delaktighet och hens uppgifter ska 

behandlas med sekretess. Socialarbetaren ska ha klientens bästa i fokus under arbetets gång och 
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samtidigt förklara för klienten hens skyldigheter och rättigheter. En socialarbetare får aldrig till egen 

fördel utnyttja en klient (Akademikerförbundet SSR, 2015) 

 

3.2. Handlingsutrymme 

Socialtjänsten tillhör de så kallade människobehandlande organisationerna. Begreppet kommer enligt 

Svensson et al (2008) från Hasenfeld och syftar till de organisationer som finns till följd av 

välfärdsstatens önskan att hålla samhället samman och värna om medborgarna samt samhällets 

intressen (Svensson et al, 2008). Varje verksamhet bygger upp arbetssättet kring moraliska och etiska 

aspekter i syfte att värna om medborgarna och sträva efter att utföra det bästa möjliga för dem (ibid). 

Socialarbetaren arbetar oftast inom en organisation som styrs utav regler, lagar och riktlinjer. Ponnert 

och Svensson (2016) menar att standardiseringar inom socialt arbete likställs med evidensbaserad 

praktik och att standardisera olika områden inom socialtjänsten blivit allt mer vanligt. Som exempel 

nämner de olika utredningsmetoder som uppmuntras av bland annat Socialstyrelsen (ibid). Inom 

ekonomiskt bistånd styrs bedömningarna av socialtjänstlagen (SoL), där rätten till bistånd fastställs i 4 

kapitlet 1 § Sol, samt genom praxis, Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd och 

kommunens riktlinjer. Riksnormen fördes in i ekonomiskt bistånd 1998 (Börjeson, 2011). Normen 

avgör nivån på försörjningsstödet tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov såsom 

bostad, hushållsel, arbetsresor, medlemsavgift i a-kassa och fackförening. Beloppen bestäms av 

regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska 

täcka gällande mat, kläder och hygien (Socialstyrelsen, 2015).  Dock lämnar reglerna, lagarna och 

riktlinjerna utrymme för egen tolkning och ett handlingsutrymme (Svensson et al, 2008). 

Handlingsutrymmet innebär alltså de ramar som biståndsbedömare har möjlighet att påverka sina 

beslut inom.  

Lipsky (2011) kallar socialarbetare som har ett visst handlingsutrymme samtidigt som deras uppgift 

är att tillämpa de lagar och riktlinjer som upprättats inom organisationen för ”Street-Level 

Bureaucrats” (i denna text använder vi hädanefter uttrycket gräsrotsbyråkrater).   Lipsky belyste 

svårigheterna att vara en medkännande individ och att vara tjänsteman. Att leverera gräsrotsbyråkrati 

genom socialtjänsten är att omfamna en motsats. Å ena sidan levereras det sociala arbetet från 

människa till människa framkallat genom ett mänskligt samspel, omtanke och ansvar. Å andra sidan 

levereras det sociala arbetet genom byråkrati framkallad genom en modell av avskiljning och 

normstyrd behandling under villkor av, eller hot om, begränsade resurser och restriktioner vilket gör 

omtanke och ansvar betingat. Lipsky menar att gräsrotsbyråkraternas arbete delvis innebär att 

generalisera och kategorisera brukare. Samtidigt karaktäriseras Lipskys gräsrotsbyråkrat med ett 

brukarnära arbete vilket ger möjligheter att individanpassa det sociala arbetet (ibid). Svensson et al 

(2008) skriver om en typ av brukarmedverkan som de kallar serviceanpassning. Den går ut på att 

socialarbetaren tar till vara på brukarens röst för att anpassa hjälpen och servicen som ska ges. 
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Socialarbetaren ser det som en möjlighet att lyssna på brukaren eftersom hen tänker att brukaren själv 

vet vad som fungerar bäst för honom eller henne. Rutin och kunskap används för att förbinda de olika 

parternas intressen (ibid). Handläggaren har möjlighet att inkorporera berättelsen så att den passar de 

riktlinjer som råder hos organisationen eller förkasta brukarens version (ibid). I de fall då 

socialarbetare och brukare är eniga med varandra i bedömning uppstår inga problem. Varken brukare 

eller socialarbetare behöver utmana varandra i det maktspel som interaktion mellan människor är och 

makten förblir osynlig. Skulle brukare och socialarbetare inte vara eniga uppstår synlighet i den makt 

som finns närvarande i mötet. Trots att makten alltid har funnits i mötet blir den synlig först när 

parterna inte är överens (ibid).  

Enligt Lipsky (2011) har Socialt arbete, särskilt inom socialtjänsten, blivit mer byråkratiskt över 

tid. Resultatet är att gräsrotsbyråkrater blir alienerade i sitt arbete. Distanseringen påverkar kvalitén på 

arbetet och relationen till brukaren, engagemanget till yrket tillsammans med yrkesmässig kompetens. 

Lipsky menar att det har gått så lång att gräsrotsbyråkraten har blivit så alienerad i sitt arbete att de har 

blivit mer villiga att acceptera organisatoriska omstruktureringar och organisationens mål på 

bekostnad av att skydda brukares intressen tillsammans med deras egen relation till brukaren. Ju 

svagare relationen till brukaren blir desto mer tenderar socialarbetare distansera sig från brukarens 

behov. Tidigare har socialarbetare kämpat för brukarens rättigheter och förmåner i större utsträckning, 

menar Lipsky (2011). Denna kamp har blivit mindre viktig då kontakten mellan arbetare och brukare 

har försvagats. Detta kan visa sig genom att socialarbetaren exempelvis beskyller brukare för att ha 

misslyckats med att komma i tid till möten och på så sätt rättfärdiga avslag eller indragna resurser. Det 

beskyddar gräsrotsbyråkraten från att vid tidigare möten ha främlingsgjort brukaren. Om brukaren går 

att beskylla är gräsrotsbyråkraten skyddad från att behöva konfrontera sitt egna handlingsutrymme och 

slippa möta konflikten mellan brukare och organisation. Gräsrotsbyråkrater skapar sig ofta en bättre 

relation till brukare som är samarbetsvilliga i deras egen behandling eller brukare som är mottaglig till 

att ta emot hjälp (Lipsky, 2011). Att rikta insatserna mot samarbetsvilliga brukare eller till brukare 

som är mottagliga tillåter gräsrotsbyråkrater tro att de optimerar deras användning av resurser. Denna 

uppfattning om resurssmart fördelning skapar en ursäkt för byråkraten att överse med avslag, eller 

även rutinmässiga behandlingar, genom att döma ut vissa brukare som resurskrävande utan 

motprestation. Dessa brukare ses som hopplösa fall (ibid.). 

Ponnert och Svensson (2016) ställer handlingsutrymme mot standardisering i 

människobehandlande organisationer och konstaterar att standardiseringen kan bidra till en känsla av 

säkerhet till dem som utför myndighetsutövning och att tilliten till professionen stärks. Samtidigt 

menar Ponnert och Svensson (ibid) att handlingsutrymmet blir mer svårdefinierat och att inställningen 

till arbetet kan bli mer mekaniskt. Det är upp till socialarbetaren att hantera sitt handlingsutrymme och 

tolkningsföreträde, hen kan välja att arbeta strikt utifrån organisationens regler eller att utmana 

handlingsutrymmet (Svensson et al, 2008). Brukaren hamnar alltså i en underlägsen maktposition 

gentemot socialarbetaren. Brukaren kan använda egna resurser för att påverka socialarbetarens beslut 
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men det är i slutändan socialarbetarens bedömning som bestämmer utgången. Det är socialarbetarens 

ansvar att använda sitt handlingsutrymme för att verka för att brukarens intressen knyts samman med 

organisationens mål (ibid). 

Trots att handlingsutrymmet är format av organisationens mål och lagar finns det utrymme för egen 

tolkning (Svensson et al, 2008). Enligt Ponnert och Svensson (2016) kan handlingsutrymme vara 

situationsbundet och menar att handlingsutrymmet därmed kvarstår för myndighetsutövare trots att 

arbetet i sig är mer manualbundet och standardiserat. Att standardisera socialt arbete innebär varken att 

handlingsutrymme uteblir eller att arbetet underlättas för myndighetsutövare. Ponnert och Svenson 

(ibid) menar att balansen mellan en mekaniserad yrkesroll och ett professionellt handlingsutrymme 

ställer höga krav på socialarbetaren.  

Lipsky (2011) menar att gräsrotsbyråkrater bör vara mer än vänliga och passiva ”gatekeepers”. Det 

förväntas även att de ska vara förespråkare och använda sig av sin kunskap, skicklighet och position 

för att säkerställa att brukaren får den bästa behandlingen eller positionen tillsammans med 

konsekventa begränsningar av servicen. Att gräsrotsbyråkrater ska vara förespråkare för brukare blir 

tydligt uttalat under utbildningen. Motivationen för flertalet socialarbetare antas vara övertygelsen att 

göra skillnad för brukaren. Samtidigt innebär det en förväntan att brukare ska anförtro sig till och lita 

på främlingar samt tillåta sig själva till att bli styrda för att få bistånd. Skillnaden som görs för 

brukaren är väldigt svårbevisad då lite reell forskning finns på området och kan kallas för en altruistisk 

myt. Socialtjänsten består snarare i ett urval av fortsatta strukturella antagande om socialpolitik 

(Lipsky, 2011). 
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4. Metod 

I detta avsnitt presenteras undersökningens metod och ansats. Vidare presenteras undersökningens 

tillvägagångssätt gällande empiriinhämtningen och bearbetningen av materialet. Avsnittet avslutas 

med en metoddiskussion och en diskussion kring vilka etiska överväganden som gjorts. 

 

4.1. Litteratursökning 

För att sammanställa kunskapsläget har vi använt oss av det stöd som tillhandahållits genom handledd 

datainsamling av Ersta Sköndals högskola och enskilt möte med bibliotekarier, egen databassökning 

samt tidigare erfarenheter. Vi har under studiens gång letat efter ytterligare litteratur som skulle kunna 

vara relevant för vår uppsats. De databaser vi sökt nationell och internationell forskning i har varit 

SOCINDEX, Academic Search Complete, Social services abstracts och Google schoolar. Initialt har vi 

försökt begränsa oss till relevant litteratur som är beforskad inom det senaste årtiondet men har sedan 

fått utöka till relevant litteratur mellan 1995-2016, samt att den ska ha varit "peer reviewed" 

(vetenskapligt granskad). Vår upplevelse är att det har varit svårt att hitta forskning kring begreppet 

Intake (mottagning) när det gäller det sociala arbetsfältet, begreppet används i större utsträckning inom 

nutrition och VVS. De sökord vi har använt oss av återfinns i Bilaga 1.  

Den tidigare forskningen avseende organisering vi använt oss av har sin utgångspunkt i Sverige då 

vi i vår empiriinsamling fokuserade på det svenska bidragssystemet. Minas (2006) avhandling drar 

vissa paralleller mellan olika länder och deras system vilket vi medvetet valt att inte fördjupa oss i. 

Enligt Minas (ibid) finns flertalet studier på hur intakefunktioner organiseras och hon nämner bland 

annat Billquist (1999), Gostick (1976), Gostick & Scott (1982), Minas & Stenberg (2000), Stjernholm 

et al (1994), Stjerno (1988), Sunesson (1985) och Westlund (1999). Flertalet av dessa studier är äldre 

och nyare studier i ämnet har inte hittats. Vi kontaktade Minas under litteratursökningen och hon var 

av uppfattningen att det saknades modern forskning inom området mottagningsfunktionen. Vi har valt 

den senaste studien i ämnet av Minas (2006) samt Billquist (1999) av ovan nämnda. Vidare har vi 

hittat en internationell rapport om socialt arbete i de olika OECD-länderna efter förslag från Minas. 

När det kommer till den dubbla rollen fanns det flertalet studier med olika ingångslägen. Vi valde att 

fokusera oss på artiklar som berörde yrkesetik och konflikter mellan profession och organisation. 

Studien liknade vår i avseende att forskningsunderlaget bestod av socialsekreterare. 

  

4.2. Metodval och empiriinsamling 

Vi har valt att närma oss forskningsproblemet genom en kvalitativ metodologisk ansats. Detta på 

grund av att syftet med undersökningen är att få ta del av socialarbetares subjektiva upplevelse av 

arbetet på mottagningsenheter för ekonomiskt bistånd.   
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Kvalitativ forskning är generellt sett mer fokuserad på ord än siffror. Det gör att resultat och analys 

tar större utrymme då studiens syfte blir att tolka och förstå de data som framkommit under 

empiriinsamlingen. Socialt liv tenderar att uppfattas som processer inom kvalitativ forskning vilket 

främst visar sig genom att kvalitativt forskningsarbete ofta fokuserar på utveckling och förändring 

(Bryman, 2011). Ett annat synsätt som ibland återfinns bland kvalitativa forskare är en misstro mot att 

använda ett i förväg valt synsätt på den sociala verkligheten. Den kvalitativa forskaren anser att det 

genom användning av öppna frågor och ostrukturerade intervjuer skapas en bild av verkligheten i 

efterhand. För att kunna förstå eventuella aspekter av mottaganderollen behövde vi intervjua personer 

som innehar den rollen. Eftersom vi valt ett undersökande angreppssätt där vi vill öka vår förståelse 

för en specifik roll inom socialtjänsten anser vi att det är svårt att nå resultat på något annat sätt än 

genom intervjuer. 

Kvalitativ forskning har sina baksidor och har fått utstå en del kritik. Kritiska röster höjs bland 

annat från forskare med kvantitativa metodval där de menar att forskningen är subjektiv, svår att 

replikera samt att det finns svårigheter att generalisera (Bryman, 2008). En uppmärksammad kritik 

mot intervjuer som metodval är att själva interaktionen skapar data snarare än innehållet, resultatet blir 

således en återspegling av en process frammanad av den som intervjuar (Ryen, 2004). En annan kritik 

som lyfts fram är det ojämna maktförhållande som kan uppstå mellan den som intervjuar och den som 

blir intervjuad samt det tolkningsföreträde intervjuaren har vid tolkningen av empirin (ibid). 

En alternativ metod skulle möjligen ha varit enkäter, speciellt om vi hade som avsikt att få en 

förståelse för skillnader mellan olika enheter, men då problemformuleringen är formulerad som den är 

skulle enkäter inte ge tillräckligt djupt svar. Dock anser vi att vi genom våra intervjuer har fått väl 

utförliga svar på våra frågor och att det funnits en vilja att svara ärligt och uppriktigt från 

respondenternas sida.  

 

4.3. Urval och avgränsningar 

Urvalsprocessen inom kvalitativ forskning baseras på mer än bara individer som kan svara på frågor. 

Urvalet börjar med att ringa in det fält som respondenterna bör vara en del av (Ryen, 2004). I vårt fall 

innebar det i första hand socialkontor som arbetar med ekonomiskt bistånd. Nästa avgränsning var 

mottagningsenheten, på det sättet avgränsade vi vilka individer som var aktuella för intervju. Nästa 

steg blev att nå den specifika gruppen av socialarbetare. Vi märkte tidigt att det var svårt att komma i 

kontakt med specifika personer inom ekonomiskt bistånd, då direktnummer sällan finns tillgängligt. 

Då rundringningen inte gav resultat reste vi även runt till totalt tolv socialkontor i Stockholmsområdet 

och lämnade våra brev (bilaga 3) hos receptionisten för att ge till enheterna. Genom detta sätt fick vi 

tag på en respondent. Vi har även sökt i vår bekantskapskrets och fick på så vis kontaktuppgifter till 

tre respondenter. Under intervjuerna nämnde vi för respondenterna vi intervjuat att vi fortfarande 

behövde  fler respondenter och frågade om de kände till någon som skulle kunna ställa upp. På det 



26 

 

viset fick vi tag på ytterligare en respondent. Eftersom det visade sig svårare än vi trott att få tag på 

respondenter har vi gjort ett målinriktat urval genom den avgränsning vi tidigare nämnt. Vidare liknar 

urvalsprocessen närmast snöbolls- eller kedjeurval då våra respondenter är resultatet av flera 

mellanhänder som fört oss närmare våra slutgiltiga respondenter (Bryman, 2011,) Vi har intervjuat 

totalt fem personer i fyra kommuner. 

 

Kommuner Antal respondenter 

Kommun i storstadsområde 3 respondenter 

Kommun i småstad 1 respondent 

Kommun i medelstor stad 1 respondent 

Figur 2. Figur över antal respondenter 

 

4.4. Bearbetning av data samt analys  

Vi har haft en induktiv ansats i vår studie där vi utfört intervjuer med respondenter, kodat intervjuerna 

och sedan sökt teorier som stödjer våra iakttagelser. Den induktiva ansatsen i vår studie betyder att 

teorin är en del av resultatet som har utkristalliserats från empirin (Bryman, 2011). Det 

vetenskapsfilosofiska perspektivet vi använt oss av kan härledas till den hermeneutiska traditionen. 

Det har för vår undersökning inneburit, vilket också kan beskrivas med den hermeneutiska cirkeln 

(Kvale & Brinkman, 2009), att vi tolkat den transkriberade texten så att vi växelvis förstår helheten 

och delteman. 

Intervjuguiden (bilaga 1) är uppdelad i olika teman. Det första temat berör frågor kring det faktiska 

arbetet på mottagningsenheten, bland annat vilken typ av arbetsuppgift som enheten har, hur 

mottaganderollen fungerar i relation till andra yrkesroller på kontoret, vilka riktlinjer som styr arbetet 

och om det finns tid till reflektion bland annat. Det andra temat handlar om samtalet med klienten, om 

hur det är att "möta" en person i telefon, vilken typ av samtal som tas emot och respondentens 

beskrivning av både ett bra och ett mindre bra samtal och vad som sker om man haft ett svårt samtal. 

Det tredje temat handlar om frågor kring medborgaren, vilken typ av reaktioner och attityder man som 

socialsekreterare kan stöta på och om man kan känna oro för de som ringer. Processfrågorna som är 

det näst sista och fjärde temat handlar om vilken typ av samtal som leder vidare, eller inte, till 

utredning eller möte hos en socialsekreterare. I den sista punkten i intervjuguiden frågas respondenten 

om det finns något övrigt som kan tilläggas. Intervjuerna transkriberades under tiden som 

empiriinsamlingen pågick. Då transkriberingen var färdig skedde en genomgång av det utskrivna 

materialet och en första tematisering gjordes utifrån intervjuguiden. Vid kodningen av empirin har vi 

valt att använt oss av Jönsons (2010) kvalitativa analysschema. Kodningsarbetet startade med en 

sortering av materialet utifrån repondenternas svar på våra frågor. Vid en andra genomgång av 

materialet plockade vi ut återkommande begrepp, så kallade signalord. Efter den andra kodningen av 
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materialet kom vi fram till ett antal nyckelbegrepp som vi valt att använda oss av i resultatdelen 

tillsammans med specifika citat. De nyckelbegrepp vi kom fram till var mottagning, 

handlingsutrymme och yrkesetik.  

 

Intervjuguide Signalord Tema 

resultat 

Undertema 

resultat 

Tema analys 

Arbetet  

 

 

Handlingsutrymme, 

Etik, Strategier, 

Mottagning, 

processer, ärende, 

brukare, samtal, 

bemötande, 

utbildning, möte, 

hinder, oro  

Arbetets 

struktur 

 

Arbetets funktion 
Handlingsutrymme i 

relation till styrning 

och regler 
Arbetets olika 

dimensioner 
 

 

 

 

Sortering och 

sållning i 

socialtjänstens tjänst 

 

Yrkesetiska 

förhållningssätt 

 

Handlingsutrymmets 

dubbelhet 

Samtalet Samtalet som 

ingång 

 

Första mötet 
Bra samtal 
Mindre bra samtal 

 

Brukaren Medborgaren 

som blir, eller 

inte blir, klient 
 

 

Oro, reaktioner och 

attityder 
 

Processen Processer som 

formar klienter 
 

Vägen till utredning 

Övrigt Personliga 

reflektioner 
Fördomar kring 

socialsekreterarrollen 
Figur 3. Kodningsschema 

 

4.5. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Kvale & Brinkman (2009) menar att validitet handlar om huruvida undersökningen kan anses vara 

riktig och tillförlitlig, alltså att man mäter det som är avsett att mätas. De menar också att för att det 

skall vara en hög validitet i undersökningen behöver författarna vara pålästa inom området och att 

detta sedan logiskt skall kunna kopplas till de valda teorierna och forskningsfrågan. Vidare handlar det 

om att författarna använder sig av den metod som passar undersökningen bäst, att undersökningen ska 

bidra till ny kunskap samt att den är till nytta. För att stärka validiteten i undersökningen har vi gjort 

litteratursökningar inom det för oss intressanta områden som ska studeras, för att sedan läsa igenom 

relevant forskning och litteratur. Det som däremot kan vara ett hot mot vår undersökning är att vi har 

haft ett lågt antal respondenter. Då vi intervjuat fem personer kan vara osäkert om vi mätt det som 

skulle mätas (ibid). Dock upplever vi att vi har fått tydliga och utförliga svar från de socialarbetare vi 

intervjuat. 

Med reliabiliteten menas att det ska finnas tillförlitlighet i undersökningen samt att den skall vara 

replikerbar (Bryman, 2011), alltså att vem som helst ska kunna genomföra en liknande studie. Något 

som Watt Boolsen (2007) menar kan vara ett hot mot reliabiliteten är exempelvis om ett citat tas ur sitt 
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sammanhang, om vi exempelvis hade tagit ett resultat från ett tema och istället satt in det i ett annat 

tema där det urprungligen inte fanns något hade inte vår studie varit tillförlitlig. Ett annat hot skulle 

kunna vara att måttet är ostabilt, det vill säga att undersökningen är genomförd av olika intervjuare, på 

olika platser och tider (Kvale & Brinkman, 2009).  För att stärka vår reliabilitet har vi varit 

transparenta i vårt sätt att genomföra undersökningen, vi har beskrivit hur vi har gått tillväga så att den 

så långt det är möjligt ska vara replikerbar. 

Generaliserbarhet handlar om att det, utifrån resultat man får fram i undersökningen, ska vara 

möjligt att applicera resultatet på andra jämförbara situationer. Kvalitativ forskningsmetod anses vara 

svårare att applicera på andra situationer i jämförelse mot kvantitativa undersökningsmetoder, vilket 

leder till att det också blir svårare att generalisera resultatet (Kvale & Brinkman, 2009; Bryman, 2011). 

Bryman (ibid) menar dock att man inom den kvalitativa forskningsmetoden arbetar utifrån en viss 

kontext, genom vilken målet är att försöka förstå värderingar, beteenden och åsikter, snarare än att 

generalisera resultatet.  

Syftet med studien har varit att få ta del av socialsekreterares subjektiva upplevelse av arbetet på 

mottagningsenheter för ekonomiskt bistånd. Då vi haft svårt att få tag på respondenter har vi varit 

medvetna om svårigheten att generalisera resultatet. Vår förhoppning är ändå att resultatet kan bidra 

till ny kunskap inom fältet för socialt arbete.  

 

4.6. Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) begränsas inte god forskningssed till den egna forskningen eller 

empiriinsamlingen, även om det naturligtvis har en central position. En etisk forskningsprocess 

innefattar självreflektion genom att granska utgångspunkter i den egna forskningen samt att redovisa 

metodval och eventuella intressen som kan påverka forskningsresultatet. I inledningen till boken God 

forskningssed (2011) listar Vetenskapsrådet allmänna regler som de menar är återkommande i 

forskningssammanhang: 

1 Du ska tala sanning om din forskning  

2 Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier  

3 Du ska öppet redovisa metoder och resultat  

4 Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar  

5 Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra  

6 Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och arkivering  

7 Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö  

8 Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning  

(Vetenskapsrådet, 2015) 

Reglerna är baserade på gällande lagrum och etiska kodexar som diskuteras i exempelvis 

Vetenskapsrådet. Enligt 2§ i Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 

omfattar inte lagen de arbeten som utförs inom utbildningen, med andra ord är egentligen inte 

lagrummen aktuella i detta forskningsarbete. Vi anser ändå att vi har ett ansvar att se till att den empiri 
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vi samlar in utförs inom ramen för den lagen. Då vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer 

som metod bör vi vara extra vaksamma för att känsliga personuppgifter inte ska kunna bli igenkända. 

Detta innefattar bland annat att respondenten ska kunna känna sig trygga med att inte bli utelämnade 

och inte heller att deras arbetsplats eller kommun ska kunna identifieras. 

4.6.1. Anonymitet 

Respondenten ska kunna vara säker på att uppgifterna om denne behandlas konfidentiellt. Detta 

innebär att förvara personuppgifter så andra inte kan komma åt dem, att koda deltagarna i det allmänna 

materialet och att förvara kodnyckel på separat plats, skydda mail och databaserade uppgifter genom 

att inte förvara dem på hårddiskar samt att inte publicera uppgifter som kan leda till att annan part 

listar ut respondentens identitet (Bryman, 2008). Vi har en kodnyckel för att identifiera 

bakgrundsinformation och namn till rätt intervju. Intervjuerna har vi anonymiserat genom att ge 

respondenterna namn efter alfabetet i den ordning vi utfört intervjuerna. Vi valde att använda namn för 

att göra resultatet mer personligt. 

Intervju Intervju 1  Intervju 2 Intervju 3 Intervju 4  Intervju 5 

Respondentnamn Anna Bim Cicci Dahlia Ellen 

Figur 4. En beskrivning av anonymiseringsprocessen 

4.6.2. Kränkande eller skadande information 

Enligt Bryman (2008) ska undersökningarna inte åsamka fysisk eller psykisk skada för deltagarna. 

Uppgifterna ska heller inte vara av kränkande karaktär. Bruten konfidentialitet (se Anonymitet) är ett 

exempel på hur skada kan ske gentemot respondenter. Vidare har vi låtit vår handledare se över 

intervjuschemat (bilaga 2) innan vi utfört intervjuer för att motverka att frågor inte ska uppfattas 

kränkande. 

4.6.3. Medgivandeprincipen 

Samtyckeskrav från respondenten, eller respondentens vårdnadshavare, är ett grundkrav i svensk 

forskning (Bryman, 2008). En omfattande etisk reflektion samt motivering är därför på plats vid val av 

metod som bryter mot en sådan grundprincip. I vårt fall är respondenterna medvetna om att de deltar i 

ett uppsatsarbete och medgivande sker muntligt inför intervju samt bekräftas på inspelning under 

intervju. De ges även möjlighet att avbryta sitt deltagande före, under och efter intervjun tills datum 

för inlämning av uppsats. 

4.6.4. Nyttjandekravet  

Nyttjandekravet är en princip som innebär att de uppgifter som lämnas av respondenten enbart 

används i den forskning som var avsedd vid forskningstillfället (Bryman, 2008). Vi kommer inte att 

använda respondenternas uppgifter i andra sammanhang än i denna uppsats. 
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4.6.5. Informationskravet  

Informationskravet går hand i hand med de etiska ståndpunkter vi nämnt ovan. Enligt Bryman (2008) 

infattar det att deltagaren har information om frivillighet att ställa upp i studien, rätten att avbryta sin 

medverkan samt studiens syfte. Det sista innebär att forskaren inte ska föra sin studie under falska 

förespeglingar, med andra ord lura respondenten till att tro att forskningen handlar om något annat än 

den egentligen gör eller utge sig för att vara någon annan. Vi har försökt att vara så tydliga som 

möjligt inför intervjuerna utan att påverka respondenterna inför intervjun (Se Bilaga 2). Vi har även 

läst upp vårt syfte med studien i direkt anslutning till intervjuerna.  
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5. Resultat 

Resultatet bygger på fem intervjuer som genomförts med socialarbetare på mottagningsenheter för 

ekonomiskt bistånd på Socialtjänsten i fyra kommuner. Intervjuguiden var uppdelat i fem teman 

utifrån olika områden; arbete, samtal, brukare, process och övrigt. Som vi tidigare nämnt i det 

forskningsetiska stycket har vi valt att anonymisera våra respondenter så att de inte ska kunna kopplas 

till något specifikt citat, dock har vi valt att ge respondenterna fingerade namn då det ger en mer 

personifierad bild. Vi har valt att presentera resultatet baserat på intervjuguidens huvudrubriker med 

underrubriker som speglar de teman som intervjuerna mynnade ut i.  

 

Tema Undertema 

Arbetets struktur Arbetets funktion 
Handlingsutrymme i relation till styrning och regler 
Arbetets olika dimensioner 
 

Samtalet som ingång Första mötet 
Bra samtal 
Mindre bra samtal 
  

Medborgaren som blir, eller inte blir, klient 
 
Processer som formar klienter 

Oro, reaktioner och attityder 
 
Vägen till utredning 

 
Personliga reflektioner 

 
Fördomar kring socialsekreterarrollen 

Figur 5. Resultatets teman 

 

5.1. Våra respondenter 

Anna 

Anna har arbetat som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd i tre år. Hon är socionom i grunden 

och har sammanlagt tre och ett halvt års yrkeserfarenhet inom socialt arbete. På Annas enhet i en 

svensk småstad arbetar socialsekreterare på ekonomiskt bistånd med mottagning, handläggning och 

beslut. 

Bim 

Bim arbetar deltid med telefonmottagning på en mottagningsenhet i en medelstor stad i Sverige. På 

hennes enhet är mottagningsarbetet en enskild enhet som enbart tar emot samtal och bokar klienter. I 

kommunen märkte de att många medborgare ringde ekonomiskt bistånd för information om 

socialtjänsten. De provar därför att flytta mottagningsarbetet till en gemensam växel som också bokar 

in eventuella klienter hos den socialsekreterare som har minst aktuella ärenden. Alla samtal som kan 

bli nya ärenden till socialtjänsten går genom denna växel. Då hon inte är socialsekreterare och inte 

arbetar med myndighetsutövning beskriver vi hennes yrkesroll som socialarbetare. 



32 

 

Cicci 

Cicci arbetar som socialsekreterare i en medelstor kommun i ett storstadsområde. På Ciccis enhet 

arbetar de enbart med mottagning. Med mottagning avser telefonsamtal, ansökan, inledande möte, 

utredning och beslut. Ärendet stannar vid Ciccis enhet i regel tre månader, sedan lämnas det över till 

en annan enhet. Medborgarnas första kontakt sker generellt via telefon. 

Dahlia 

Dahlia är socialsekreterare i en medelstor kommun i ett storstadsområde sedan ett år tillbaka. På 

Dahlias enhet arbetar de enbart med mottagning. Med mottagning avser telefonsamtal, ansökan, 

inledande möte, utredning och beslut. Ärendet stannar vid Dahlias enhet i regel tre månader, sedan 

lämnas det över till en annan enhet. Medborgarnas första kontakt sker generellt via telefon. 

 

Ellen 

Ellen arbetar som socialsekreterare i en stor kommun i ett storstadsområde, hon är 

socionomstuderande och har arbetat på enheten i några månader.  Enheten består av sex personer vid 

full bemanning, de har telefontid en timme om dagen, detta är dock något som diskuteras då enheten 

fått klagomål om att medborgare inte har kommit fram. 

 

5.2. Arbetets struktur 

I samtalet med respondenterna diskuterades deras arbetsuppgifter och deras inställning till arbetssättet. 

Respondenterna reflekterade över sitt handlingsutrymme och hur de kan påverka det. De beskrev en 

dubbelhet och ett arbete med flera dimensioner att förhålla sig till samt hur de förhåller sig till dessa. 

5.2.1. Arbetets funktion  

I resultatet framgår det att Cicci, Dahlia och Ellen, som arbetar i ett storstadsområde, har en särskild 

mottagningsenhet. Hos Anna, som arbetar i en mindre kommun, arbetar socialsekreterare på 

ekonomiskt bistånd med samtliga steg inom ekonomiskt bistånd. Bim arbetar på en extern telefonväxel 

där personal, som i dagsläget saknar särskild utbildning, tar emot samtalet och genomför det första 

steget i mottagningsarbetet.  

Oavsett mottagningsfunktion inleds mottagandet med telefonsamtal. Samtliga respondenter 

benämner stegen i mottagningsarbetet som följer: ett samtal där sökande får en förhandsbedömning 

om sina möjligheter att få ekonomiskt bistånd, insändande av underlag och en ansökan för att slutligen 

bli kontaktad för ett möte. Samtliga respondenter såg samtalet som en förutsättning för att kunna 

hantera mottagandet. 

Det ringer rätt många och då blir det att sålla. Det är ju det telefontiden är där för på ett sätt. Jag vet inte 

hur man annars skulle göra. Det känns inte bra med tanke på säkerheten om alla skulle stå och köa här i 
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stället. Nä, jag kan nog inte komma på hur man annars skulle göra för att boka in och så.   

(Anna)   

För man kan sålla ganska mycket vid telefontiden. För det är ju många som ringer för att de tycker att 

de har lite pengar, men sen kan vi göra en provräkning per telefon så ligger de flera tusen över 

riksnormen.  Sen är det många som ringer och säger: "jag vill ha en tid, jag vill ha en tid!" och då 

försöker man ändå att: "vi tar detta först här och sen så fort du kommer in med papper så kommer du få 

en tid."   

(Cicci)     

… och istället för att de liksom kommer in och påbörjar en process, för så fort det kommer in en 

ansökan måste den handläggas, så måste det finnas ett skriftligt beslut också men kan vi liksom 

informera från början att det här kommer inte, alltså, - du kommer inte få några pengar härifrån, då 

slipper vi en massa också, liksom, alltså en massa pappersarbete vilket är skönt.   

(Ellen)     

  

5.2.2. Handlingsutrymme i relation till styrning och regler 

Samtliga respondenter menar att det finns riktlinjer som styr arbetet. De riktlinjer som nämns är 

kommunens riktlinjer, socialstyrelsens riktlinjer, lagrum samt de mallar som finns för utredningarna 

och uträkningarna som sker vid det första telefonsamtalet. Flera av respondenterna uttrycker att de har 

ett handlingsutrymme. Bim anser att hennes handlingsutrymme är mycket begränsat då hon enbart har 

en telefonistroll och inte utför myndighetsutövning. Cicci påpekar att arbetet till viss del styrs av sunt 

förnuft. Hon berättar att det finns en mall med vilka frågor som ska ställas men menar att det är för 

styrt och att det blir ett bättre bemötande om hon ber medborgaren beskriva sin situation. Andra rutiner 

som tas upp är ärendedragning. Vissa enheter har alltid ärendedragning vilket innebär att en utredning 

tas upp i en grupp där enhetschefen alltid är närvarande. I gruppen sker en diskussion om hur beslutet 

kan se ut utifrån de uppgifter som inkommit och vad medborgaren ansöker om. Medan Anna ser 

ärendedragningar till viss del som ett hinder i arbetet ser Cicci, Dahlia och Ellen det som en möjlighet 

till nya infallsvinklar och ökad rättssäkerhet.  

De respondenterna som har arbetat med ekonomiskt bistånd i över ett år ansåg alla att erfarenhet 

och rutin präglar arbetet och att det sker mer automatiserat. Några av respondenterna diskuterar 

svårigheterna med begränsningen som ramarna kan innebära för deras arbete.  

Vi har väldigt fyrkantiga ramar som man snabbt lär sig, och sedan finns det inte så mycket man kan 

tänja på om man inte ingår i den ramen... Ibland är ramarna för hårda och jag önskar att man kunde 

tänja på dem mer ibland.    

(Anna)   

Som ett exempel på begränsningar som inte går att utmana är de olika tak som den ekonomiska 

förberäkningen innehar. Enligt Dahlia finns det i hennes kommun ett tak för hyror på andrahandshyror 

som inte stämmer överens med verkligheten. Hon beskriver känslan av att behöva säga att sökande 

inte kan beviljas ekonomiskt bistånd på de grunder som hen uppger samtidigt om Dahlia är medveten 

om att andrahandshyror är betydligt högre och kommunen inte har tak över huvudet-garanti. Men även 
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begränsningarna tillskrivs funktioner, främst rättssäkerhet och att det ska vara lika för alla, men även 

att det förenklar att komma in i arbetet. De bidrar till att arbetet standardiseras.  

5.2.3. Arbetets olika dimensioner 

För flera respondenter ingår det att undersöka att medborgaren har de dokument som krävs för att 

bokas in på ett besök hos utredningsenheten. Om det skulle visa sig att medborgaren kommer att 

behöva stöd under en längre tid skrivs denna in hos en socialsekreterare hos Försörjningsstödgruppen. 

Dahlia konstaterar att de flesta medborgare kan lösa sin ekonomiska situation på annat sätt och att det 

därför kan finnas fördelar med att mottagandet går i de steg det gör: oftast genom ett inledande samtal, 

inlämnande av blanketter och slutligen ett möte. Främst för samhällsekonomiska anledningar men 

även att arbetsbördan minskar när det inte blir högar med pappersarbete för socialsekreterare att gå 

igenom. Samtidigt menar hon att det finns dem som faller emellan, de som återkommer när 

räkningarna byggts på och de är på väg att vräkas. Om dessa klienter hade haft möjlighet att få ett 

personligt mottagande på plats där någon skulle hjälpa med att fylla i alla papper hade de kanske 

kommit in tidigare och läget hade inte varit lika krisartat. 

De flesta som ringer som är en aktualisering på kommer ju aldrig in med papper. Ofta kanske de löser 

det själv, vilket är bra, eller man kanske tycker att det är för mycket papper, att det är jobbigt och då var 

det ja lättare kanske att … fixa det på något annat sätt. Sen är det ju tråkigt ifall de personerna inte har 

möjlighet att lyckas få ihop de här papperna.   

(Dahlia)  

Samtliga respondenter för någon form av diskussion om de som faller emellan skyddsnätet eller de 

som hamnar precis över gränsen för existensminimum. Exempel som tas upp är de som riskerar 

vräkning eller äldre som inte får stöd till tandvård eller glasögon. Flera respondenter tar särskilt upp de 

fall där det finns barn inblandade och den frustration de kan känna när föräldrar är omotiverade. 

Samtidigt ställs risken med att medborgare faller emellan stolarna mot nyttan i att medborgare har 

svårigheter att fullfölja alla steg: vissa medborgare löser sin situation på annat sätt. 

Anna, som tidigare såg ärendedragning som något begränsande, berättar att enhetschefen 

godkänner eller avslår hennes bedömning vid en ärendedragning. Blir förslaget nekat får hon skriva 

om utredningen. Respondenten medger att processen gör att hon är något mer restriktiv när hon bokar 

en tid med medborgare eftersom hon vet att det ibland kan vara svårt att motivera för cheferna.   

Jo, men det är nog lite jobbigt. Speciellt när man pratar med någon som verkar ligga nära gränsen. Jag 

menar, de ligger ju över, det är inte det, men jag tänker att de skulle behöva en utredning ändå.   

(Anna)  

För Bim, som har en särskild växel istället för en mottagningsenhet, är arbetet upplagt lite annorlunda. 

Fördelen är att telefontiden för dem som behöver komma i kontakt med ekonomiskt bistånd har blivit 

ordentligt utökade. Tidigare var mottagandet begränsat till tre dagar i veckan och under två timmar åt 

gången. De som tidigare arbetade i kommunens växel har därför utökat ansvar som informanter om 

mottagare för de olika verksamheterna inom socialtjänsten. Däremot ser Bim etiska aspekter som kan 
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bli bristfälliga när utbildningsnivån är så låg hos dem som tar emot samtalen för utsatta personer i ett 

mindre samhälle då de tidigare telefonisterna i de flesta fall endast har gymnasieutbildning.  

Ofta så känner man ju nån som känner nån. Jag tänker att det är svårare att ha koll på sekretessen om 

man inte är utbildad. Och empatin kanske. Eller jag vet inte...    

(Bim)     

Bim tror att yrkesetik finns även hos de outbildade kollegorna, men undrar om den inte kommer mer 

naturligt hos dem som är utbildade socionomer. Samtidigt tror hon att det är svårt att locka färdiga 

socionomer till yrket eftersom hon tror att det sällan är för att arbeta med telefonmottagning som 

studenter väljer socionomprogrammet. 

En annan etisk aspekt som respondenterna diskuterar är misstro gentemot medborgare. Om en 

medborgare skickar in kontoutdrag så måste medborgaren komplettera med kontoöversikt. De menar 

att det då kan uppfattas av medborgaren att socialtjänsten misstror hen, samtidigt som respondenterna 

medger att det ibland är så att socialtjänsten faktiskt misstror medborgaren. En av respondenterna, 

Dahlia, berättar att i de fall som hon misstror medborgaren har hon olika strategier som hon ibland 

uppfattar som tvivelaktiga. Exempelvis kan hon använda Facebook för att kontrollera relationsstatus 

eller om medborgaren befinner sig utomlands samt att göra det svårt för medborgaren.     

Man vet inte riktigt vart gränserna går. Jag går inte in och kollar allas Facebook men har jag misstanke 

… då börjar jag att kolla. Och den informationen jag har fått är att man får göra det men det känns 

ändå. Men jag vill inte sitta med personen och säga hörrudu jag tittade på din Facebook. Men det känns 

ändå... man vet inte riktigt. Det känns inte riktigt etiskt rätt. (…) om jag vet att andra parten är 

utomlands, eh,  kan jag kalla dem på väldigt många möten. För då vet jag att de kan kanske inte 

komma. För utomlands kan man inte vara samtidigt som man uppbär försörjningsstöd.   

(Dahlia)     

Även Anna för en diskussion om misstro ur en etisk aspekt. Hennes funderingar är mer generella och 

handlar om hur det i samtalet mellan socialsekreterare på arbetsplatsen kan handla om medborgarna 

som snyltare eller lögnare. Hun funderar ibland om hur det kan låta utifrån, hur samhället skulle 

reagera om de hörde socialsekreterarnas samtal på kontoret. 

 

5.3. Samtalet som ingång 

Om samtalet diskuterar respondenterna om olika typer av samtal, bra samtal och mindre bra samtal, 

samt hur de hanterar dessa samtal. De berättar även om det första samtalets funktion och deras 

förhållning till arbetet med telefonen som ett första steg i en process för medborgaren. 

5.3.1. Första mötet 

Samtliga respondenter ser telefonen som en nödvändighet för mottagningsarbetet då många av de som 

ringer till mottagningsenheten söker information eller tillhör en annan enhet. Å ena sidan anser vissa 

av respondenterna att telefonen till viss del är en begränsning, särskilt de som arbetar i de mindre 
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kommunerna, samtidigt som de som arbetar i storstadsområde anser att det är fullt tillräckligt för att 

bilda sig en uppfattning om medborgaren. 

Personligen tycker jag det blir bättre samtal om man träffas personligen och inte över telefon. Det blir 

mer naturligt och jag kan även tolka personen på ett lättare sätt genom bland annat kroppsspråk. En del 

kan ha svårt att prata, då krävs motiverande samtal och det är betydligt lättare när man ses och inte över 

telefon.    

(Anna)   

Respondenterna listade olika egenskaper som är viktiga i det inledande samtalet med medborgare. 

Återkommande är serviceanda eller bemötande, något som samtliga respondenterna tar upp.  Bim talar 

om vikten av utbildning hos dem som svarar på samtalet då de som genomfört en adekvat utbildning 

bättre kan bistå med korrekt information. Alla respondenter påtalar tydlighet hos socialarbetaren kring 

de regler som enheten måste förhålla sig till. Flera respondenter talar även om vikten av att lyssna och 

förmedla för medborgaren att de blir lyssnade på.  De menar att medborgare som kontaktar 

socialtjänsten ofta befinner sig i desperata situationer och att det därför är viktigt för dem att få 

möjligheten att prata om sin situation och höra om det finns möjlighet att få hjälp från kommunen eller 

inte. Dahlia medger att hon inte reflekterar över telefonsamtalet lika mycket som när hon var ny på 

jobbet. Hon menar att det är viktigt med självreflektion och hon är självkritisk till att hon inte funderat 

på telefonsamtalet något nämnvärt. Hon menar att det är viktigt att hon försöker ha strategier att vara 

trevlig mot de som ringer då medborgaren kanske tyckte det var svårt att ringa.    

Flera av respondenterna tycker att det är viktigt att inte inge falskt hopp i ett tidigt skede. Dahlia 

berättar att en del medborgare som ringer ligger flera tusen över riksnormen. När de ringer informerar 

hon dem om att de inte har rätt till ekonomiskt bistånd och hur normberäkningen ser ut. Ibland kan de 

sökande ligga så mycket som 10.000 kr över riksnormen. Dahlia tycker att det är bättre att informera 

dem via telefon eftersom hon inte vill ingjuta falskt hopp hos medborgaren.    

Det här låter jättekrasst, jag menar inte på nåt krasst sätt men att man liksom kan hålla folk på jorden 

lite att man i ett tidigt skede kan förklara vad det är som gäller.  (…) …de ligger över norm med låt oss 

säga 10.000 eller de kommer nog aldrig kunna få hjälp, då det kan bli ja… inte så glada reaktioner. De 

kan alltid söka om de vill men man vill ju inte göra en aktualisering. man vill ju ändå berätta för dom, 

alltså man kan ju göra en provräkning i systemet och säga enligt provräkningen så ser det ut som att du 

ligger 10.000 över norm så att du är medveten om det när du lämnar in papperna.  

(Dahlia)   

5.3.2. Bra samtal   

Flera av respondenterna menar att de flesta inledande samtalen är bra. Dahlia, som inte uttryckte att de 

flesta samtalen är bra, menade att hon inte reflekterar över det första samtalet under telefontiden då 

hon under telefontiden upplever att hon måste hinna med så många samtal som möjligt, ”... det bra 

samtalet är ju egentligen först när man ses” (Dahlia). Bim, som arbetar i en telefonväxel, menar att 

medborgare kanske ser henne mer som servicepersonal än socialsekreterare och att det därför är en 

mindre press för medborgare än om de skulle ringt direkt till en socialsekreterare. De övriga 

respondenterna försökte istället att avdramatisera samtalet genom olika strategier i sitt bemötande 
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bland annat genom att ge positiv respons till att medborgaren hör av sig. I bemötandet har de även i 

beaktande den syn som medborgare han ha på socialsekreterare. 

Ett bra samtal ses även som de samtal där det är tydligt att medborgaren förstår sina skyldigheter 

och ”hur det fungerar”. Samtliga respondenter ser det som en förutsättning för att ett samtal är bra. 

några av respondenterna talar även om bra samtal som de när medborgaren själv är en del av 

processen. 

…eller för mig så är det när, när väl personen då är med och förstår vad de måste göra för att jag ska 

kunna bevilja eller för att jag ska kunna handlägga, ehhh, då känns det bra och när personen själv 

kanske är lite motiverad till att komma ut i egen försörjning och vill ju och förstår att det här är ju 

tillfälligt och vi inte ser det här som en livsstil och inte är passiv själv, så känns det jättebra, då känns 

det som om man har någonting att jobba med. Att man tillsammans med personen kan ju verkligen vara 

till hjälp.  

(Ellen)    

5.3.3. Mindre bra samtal  

Samtliga respondenter menar att medborgarens reaktioner kan vara en svårighet i samtalet. Som 

exempel listas stress hos medborgaren, ilska hos medborgaren samt attityder som att staten har 

skyldighet att ordna deras svårigheter fastän de kan ha en mycket bättre ekonomisk situation än 

förbehållsbeloppet. Stressen och ilskan leder till liknande reaktioner hos medborgaren som ofta blir 

aggressiv och otrevlig mot socialarbetaren. 

Det har hänt flera gånger för mej att ett par med barn som ska separera och den ena parten har 

ingenstans att bo och de blir besvikna för att man inte har nånting att erbjuda dom (…)  man försöker 

säga att det inte finns de insatserna och de blir arga. Då blir man själv frustrerad över att dom inte 

förstår att det är sant det jag säger.  

(Dahlia) 

För dessa samtal har socialarbetarna olika strategier varav Anna, Cicci och Dahlia menar att ”gå och 

prata med en kollega” är en lösning. Anna och Dahlia menar att den inledande mottagningsfunktionen 

med ett telefonsamtal på så vis är bra, då de inte bildat någon relation till medborgaren. Det blir lättare 

att inte ta det personligt då det är tydligt att medborgarens ilska inte är riktade mot dem som personer. 

Bim berättar att det ibland är lättare att ge med sig för att lugna medborgaren. Hon menar att det då är 

bättre att skicka hem ansökningsblankett till medborgaren och att en socialsekreterare ringer upp dem 

istället då hon inte är beslutsfattare själv och menar att hennes yrkesroll inte tas seriöst.  

Flera av respondenterna listar olika hinder i processen som svårigheter i samtalet. Exempelvis 

språkförbristningar eller om medborgaren har sjukdomar nämns som hinder då de kan ha svårt att 

förstå vad som förväntas av medborgaren i processen samt kan vara förhindrade att fullfölja de steg 

som behövs för att ansöka om och erhålla ekonomiskt bistånd. Några av respondenterna nämner även 

medborgarens aktiva val att inte förhindra att hen hamnar i en situation som kräver ekonomiskt 

bistånd. 

”– nej, jag behöver inte göra någonting, vadå, staten går väl in!? (…) Sådana attityder kan ju var jobbigt 

tycker jag, eller om det är någon som verkligen inte försöker alls, någon som bara sitter hemma och är, 
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inte söker jobb och inte är sjukskriven och bara ”– nej, jag vet ju att jag får bidrag så att…” eller lite att 

man satt det i system att man inte vill, vill leva på mer än, än det man får ut i bidrag…  

(Ellen)    

Flera av respondenterna talar även om frustrationen i de samtal där de förstår att brukaren uppenbart 

har behov av hjälp men mottagningsfunktionens snävhet gör att medborgaren inte kan få hjälp genom 

dem.  

När jag fattar att personen kanske kommer att falla mellan stolarna, hamna mellan olika enheter och 

inte få hjälp och inte för att personen inte förstår eller inte, men när jag vet att den här personen 

kommer bara slussas runt.  

(Ellen) 

Respondenterna saknar skyddsnät för dessa medborgare som uppenbart behöver stöd men inte 

uppfyller de kriterier olika verksamheter inom socialtjänsten fodrar. 

 

5.4. Medborgaren som blir, eller inte blir, klient   

I samtalet om brukare talade respondenterna om den oro de kan känna för brukare och när oron blir 

särskilt påtaglig. De nämner även vilka strategier de använder sig av för att minska sin egen oro men 

även medborgarens oro. 

5.4.1. Oro, reaktioner och attityder 

Samtliga respondenter har någon gång känt oro för dem som ringer.  Som anledning till oron nämner 

respondenterna de tillfällen när medborgaren är uppenbart ledsen, uttrycker desperation och i de fall 

där respondenten för att medborgaren är på väg att ge upp.  

Visst har jag känt oro vissa gånger för det är ju vissa som ringer och gråter och så, då kan man ju känna 

en oro. (….) Hon har ju nästan ingen energi kvar hon håller på att ge upp liksom då känner man också 

oro kring det.  

(Dahlia)  

Andra anledningar till oro kan vara när det finns barn inblandade. Flera av respondenterna tycker att i 

de fall där barn finns inblandade är särskilt bekymmersamma och berättar att de då finns olika 

strategier att ta till. Ellen berättar att i de fall där medborgare med hemmavarande barn hör av sig och 

berättar att de inte har mat för dagen ska mottagningsenheten, under förhoppningsvis samma dag eller 

senast nästkommande dag, utreda ärendet. 

Cicci berättar om en frustration om att hon trodde att hon skulle kunna göra mer. Hon funderar på 

om det beror på att hon hade höga förväntningar från början på vad hon skulle åstadkomma som 

socialarbetare. Under utbildning lät det som om allt var möjligt, men i verkligheten finns inte 

finanserna eller tiden. Hon berättar om de strategier hon tar till vid samtal som oroar henne: 

Jag kan ibland känna oro för dem som ringer. Det är svårt att avbryta en individ som kanske är arg eller 

upprörd, detta tar mycket tid och energi. Vissa har mycket tankar och oro och kräver också mycket, jag 

måste ge konkret information men samtidigt försöka skapa trygghet och lugn. Vissa kan också prata för 
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mycket och komma in på sidospår, då gäller det att man sätter gränser och håller sig till saken.  

(Anna)  

Anna och Dahlia berättar att de försöker begränsa samtalet när det ringer medborgare som uttrycker 

desperation. De berättar även att de tänker särskilt mycket på bemötandet och försöker inge lugn. 

 

5.5. Processer som formar klienter   

Under temat processen beskrev respondenterna de steg som medborgare behöver genomgå för att få 

genomgå en utredning om ekonomiskt bistånd. Respondenterna reflekterar även över strategier de har 

och medborgares eget ansvar. 

5.5.1. Vägen till utredning  

Alla respondenter uppger att första steget för en medborgare är att kontakta socialtjänsten, antingen 

under telefontiden (Anna, Cicci, Dahlia och Ellen) eller till socialtjänstens servicetelefon (Bim). 

Samtliga respondenter menar att de samtal som leder till utredning om ekonomiskt bistånd är de 

samtal där brukaren ligger under riksnormen. Samtidigt är det en förutsättning för utredning att 

medborgaren aktivt ska skicka in alla papper som krävs för att utredningen ska inledas och beslut ska 

fattas. Ellen berättar att medborgarna även har eget ansvar: 

… inte riktigt förstår kraven för rätt att söka ekonomiskt bistånd, att om man inte har planerat sin 

ekonomi, till exempel att man haft lön förra månaden men den är slut, då är de inte berättigad för man 

har ju ett eget ansvar för att planera ekonomin och så, eller om man är mellan studieperioderna och inte 

har tänkt liksom hur man ska försörja sig själv, för då har man inte heller rätt till bistånd.   

(Ellen)  

Cicci berättar att om medborgaren är gift, oavsett om de är samboende eller ej, är maken eller makan 

försörjningsskyldig. Låg pension och bostadslöshet ingår inte heller bland dem som går vidare till 

utredning då den kommunen. Cicci och Dahlia berättar att många som ringer tror att de kan få hjälp 

med bostäder men att deras kommuner inte bistår med det. Ellen å andra sidan arbetar med ”tak över 

huvudet garanti” och måste i de fall medborgare ringer och säger att de inte har någonstans att sova på 

natten ordna med tak över huvudet. 

I de fall där desperationen är svår eller om respondenterna upplever att det är ett gränsfall berättar 

de flesta respondenterna att de kan frångå rutinerna och kalla till ett möte innan medborgaren 

inkommit med ansökan för att göra en utökad initialbedömning. Respondenterna ser det som en del av 

sitt handlingsutrymme. Bim däremot anser att hon inte har något handlingsutrymme då hon enbart 

svarar i informationssyfte. 
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5.6. Personliga reflektioner 

I den avslutande delen av intervjun fick respondenterna reflektera fritt över sin yrkesroll och om de 

önskar att prata om något som inte tagits upp under intervjun. Diskussionerna rörde fördomar från 

samhället, från dem själva och hur de porträtteras i media och under utbildningen.     

5.6.1. Fördomar kring socialsekreterarrollen  

Samtliga respondenter anser att socialtjänsten har ett oförtjänt dåligt rykte, både under utbildningen 

och ute i samhället, och exemplifierar på olika sätt vilka fördomar som finns. Bim, som arbetar i en 

servicelinje som medborgarna kan ringa till, har ett annat arbetssätt än övriga respondenter menar att 

fördelen med hennes arbete är att hon får möjlighet att prata med alla sorters brukare och på så vis har 

möjlighet att bredda sin kunskap. Övriga respondenter påtalar delvis den bild som socialtjänsten 

porträtteras i media och delvis den bild som medborgare har av socialsekreterare vid socialtjänsten. De 

menar att det ofta i ett inledande samtal märks att medborgaren har sin bild klar. Respondenterna har 

som strategi att möta det med gott bemötande eller serviceanda. 

Det som är kul med mottagningen tycker jag är att man får träffa dem som är, som aldrig varit, alltså 

aldrig haft kontakt med Socialtjänsten i hela sina liv. Att man då kanske får vara första kontakten. Och 

liksom visa att det är inte.. Socialtjänsten är inte skit, inte allt man läser om sekreterare. Utan det är 

ganska... Bra!  

(Cicci)  

Anna, Cicci och Dahlia påtalar att det under utbildningen sällan talades om arbetet på socialtjänsten 

och att deras bild av att arbeta med ekonomiskt bistånd under studietiden var att arbetet skulle vara 

tråkigt och hade till viss del svårt att se sambandet med socialt arbete. 

För när jag gick socionomprogrammet då kändes det ju inte som att ekonomiskt bistånd lyftes fram i 

utbildningen. Inte där jag gick. man visste inte riktigt vad det var man. Trodde typ bara att man skulle 

betala ut pengar. Det är ju det minsta. 

(Cicci) 

Vi fick se en tråkig film som var typ nästan svart-vit med en sur tant och det var ju så jag såg på 

socialtjänsten också för jag hade ingen tidigare erfarenhet eller kännedom om det jag såg ju bara det 

och kände: det här vill jag inte göra.   

(Dahlia) 

Flera av respondenterna tar upp variationen av arbetet och de fördomar som de själva har haft och som 

de möter av andra. De påpekar även att deras yrkesroll går ut på mer än att bara dela ut pengar. Anna 

menar att många som ringer är i behov av en trygghetskänsla och menar att det är i det mötet det 

sociala arbetet sker och att hon önskar att det skulle finnas bättre samordning mellan exempelvis 

landsting och kommun.     

Samtidigt som de behöver någon att prata med så är det ju egentligen inte därför vi är där. Det borde 

finnas ett system, antingen att vi har den rollen också och tiden för det eller att det skulle vara lättare att 

koppla in landstinget. Jag menar, vi kan ju alltid göra orosanmälan och så, men oftast är det ju 

människor som bara skulle behöva någon som lyssnar och kanske håller handen bara en liten stund. 
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Och det är ju svårt över telefon.   

(Anna)   

Anna, Cicci, Dahlia och Ellen, som arbetar med mottagning och utredning, trivs bra på sina 

arbetsplatser och menar att arbetet är varierande och att det finns många aspekter av arbetet: 

nätverkande, samarbete, bemötande och sociala insatser.  
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6. Analys 

Ur den insamlade empirin har vi utkristalliserat tre övergripande teman; mottagningsfunktioner, 

professionsetik samt handlingsutrymme. De framkom som signalord under kodningen av våra 

intervjuer och vårt resultat. Dessa tre teman kommer vi analysera med de analysverktyg som beskrivs i 

Teoriavsnittet samt utifrån tidigare forskning. Då signalorden tillskrevs olika funktioner av 

respondenterna har vi valt att presentera dem som Sortering och sållning i socialtjänstens tjänst, 

Yrkesetiska förhållningssätt och Handlingsutrymmets dubbelhet. 

 

6.1. Sortering och sållning i socialtjänstens tjänst 

Minas (2006) menar i sin avhandling att flertalet av socialtjänstens kontor har någon form av 

mottagningsfunktion men att det utformas på olika sätt. I hennes avhandling pekade resultaten på att 

större städer oftast har en egen mottagningsenhet medan mindre städer ofta har en integrerad 

mottagningsfunktion. Våra respondenter som arbetade i storstadsområde hade egen mottagningsenhet 

(jämför figur fyra och fem). 

 

Minas intake 

funktioner 

Mottagningsfunktioner i 

resultatet 

Respondenter 

Intake funktion 1 Egen mottagningsenhet Cicci, Dahlia och Ellen 

Intake funktion 2 En mottagningscentral/service Bim 

Intake funktion 3 Integrerad mottagningsfunktion Anna 

Figur 4. En jämförelse mellan studiens resultat och Minas avhandling 

 

Kommun Respondenter 

Kommun i storstadsområde Cicci, Dahlia och Ellen 

Kommun i småstad Anna 

Kommun i medelstor stad Bim 

Figur 6. Figur över respondenter i förhållande till kommun 

 

De respondenter som arbetar i kommuner i storstadsområde hade även liknande erfarenheter och 

förhållningssätt. Bim, som arbetar med en särskild servicetelefon är den som har minst gemensamt 

med övriga respondenter, vilket troligen beror på att hon, till skillnad från övriga respondenter, inte 

har vidare kontakt med medborgarna efter det inledande samtalet även om medborgarna blir klient.  

Samtliga respondenter, utom Bim, har begränsade telefontider för medborgarna att förhålla sig till. 

Billquist (1999) beskriver detta som hämmande faktorer för medborgare. Billquist (ibid) menar vidare 

att det första samtalet kan ses som inledningen av en klientiseringsprocess och ett sätt att hålla 

obehöriga ute från de stängda rummen. Klientiseringsprocessen är den kategorisering som sker av 
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socialtjänsten utifrån de bedömningsgrunder som organisationen skapat, en stämpling som riskerar att 

övertas av klienten (ibid).  Respondenterna menar att den sållande funktionen är en förutsättning för 

arbetet och att de inte ser hur det ska kunna organiseras på annat sätt.   

Respondenterna beskriver flera funktioner för mottagningsarbetet: att sålla bland dem som ringer, 

att minska arbetsbördan för utredningar och möten, att spara pengar i en samhällskontext, att fördela 

arbetsuppgifterna samt att inte ingjuta falskt hopp hos medborgarna. Enligt Minas (2006) har den 

sållande funktionen ett tydligt samband mellan minskad och effektiviserad arbetsbörda samt 

samhällsekonomiska orsaker. Minas (ibid) konstaterar att mottagning inom socialt arbete kommer från 

tider av ekonomisk kris och har ökat i Sverige under de år då välfärden varit mer begränsad till följd 

av samhällsekonomiska situationer. Enligt Billquist (1999) kan det, som hon väljer att kalla 

sorteringsprocess, ske samtidigt som handläggningsprocessen eller parallellt. Minas (ibid) nämner ett 

ytterligare syfte, som inte tas upp av våra respondenter, vilket är den rådgivande och guidande rollen . 

Det innebär enligt Minas (ibid) att de som inte uppnår kriterierna för att erhålla ekonomiskt bistånd får 

stöd till andra instanser. Då antalet respondenter är få i denna studie går det inte att dra slutsatser om 

huruvida det skiljer sig generellt från tidpunkten då Minas (ibid) genomförde sina studier eller om det 

inte togs upp vid intervjuerna.  

Bland respondenterna nämns ärendedragning som en metod i mottagandet. En del respondenter har 

ärendedragningar för samtliga nya brukare medan en del har ärendedragning i särskilda fall. 

Ärendedragningarnas syfte beskrivs på olika vis varav en av respondenterna berättar att hon i de fall 

där cheferna anser att ansökan ska få avslag måste skriva om utredningen. På så vis begränsas inträdet 

ytterligare för medborgarna. I jämförelse med Billquist (1999) kan detta ses som det tredje och sista 

steget i klientiseringsprocessen och medborgaren har blivit klient. I det sista steget har medborgaren 

anpassat sig till fullo till den ordning organisationen kräver för att skapa ett samarbete mellan 

myndighet och klient. 

Respondenterna var medvetna om det obehag som medborgare kan uppleva och de fördomar som 

finns kring socialtjänsten och hade olika strategier för att möta detta. De flesta respondenter pekade på 

ett gott bemötande som en väsentlighet i arbetet och försökte på så vis minska obehaget för dem som 

ringer. Billquist (1999) menar att skam och skuldkänslor kan reduceras för medborgaren om de på ett 

trevligt och personligt sätt blir bemötta i första kontakten och de känner att det är någon som lyssnar 

till vad de har att berätta.  

 

6.2. Yrkesetiska förhållningssätt 

SSR (2015) har tagit fram etiska riktlinjer för socialarbetare för att komplettera de lagar som finns 

samt medvetandegöra den makt som socialarbetare besitter gentemot klienten. SSRs etiska riktlinjer 

menar att menar att arbetet och yrkesrollen ska baseras på evidens. Några av respondenterna berättar 

att arbetet sker till stor del på rutin eller genom sunt förnuft, vilket talar emot vikten av evidensbaserad 
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praktik. Samtidigt fastställer SSR att arbetet även ska grundas på berövad erfarenhet, vilket rutinerat 

arbete till viss del består av. Samtliga respondenterna menade dock att utbildningen ligger till grund 

för deras arbetssätt samt erfarenhet från den egna arbetsplatsen, vilket stärker respondenternas 

vetenskapligt grundade yrkesroll.  

Flera av respondenterna tar upp olika typer av etiska dilemman. Bim arbetar i en småstad och 

reflekterar över det etiska dilemmat när ”alla känner alla” (Bim). Enligt SSR (2015) ska den 

personliga integriteten värnas. Det kan visa sig svårt om socialarbetaren exempelvis känner till 

klienten via gemensamma bekanta. SSR menar även att uppgifter om klienten ska hanteras enligt 

lagstadgad sekretess och stor respekt. Bim berättar att hennes kollegor på kommunens serviceväxel 

saknar utbildning och menar att de till följd av detta saknar medvetande om sekretessen. Då de arbetar 

med information och rådgivning för utsatta grupper menar vi att de är socialarbetare, trots bristande 

utbildning. Andra etiska dilemman som respondenterna tar upp är gränsdragningen för vad som är 

etiskt korrekt när det finns misstro gentemot medborgare. Som exempel berättar Dahlia om att 

använda sig av sociala medier för att kontrollera medborgaren. Detta går emot att värna om den 

personliga integriteten. 

Samtliga respondenter menade att ett gott samtal är de samtal där brukaren förstår sina skyldigheter 

och deras eget ansvar. SSR (2015) anser även att informationen ska innehålla de resurser som finns, 

klientens rättigheter och vilka angränsande instanser som finns. Flera av respondenterna påtalade att 

de innehar rollen som ”spindeln i nätet” för sina klienter där de kontaktar angränsande instanser. Dock 

framgår det inte om det gäller de medborgare som inte blir klienter i resultatet.  

Fler av respondenterna har ett öppet och välkomnande mottagande gentemot medborgaren och ger 

uttryck för att vilja förstå den enskildes problematik. Samtliga respondenter talar om vikten av 

bemötande vid kontakten med medborgarna. Enligt Blennbergers (2005) etiska koder ska 

socialarbetare bemöta klienter med empatisk vänlighet, jämlikhet och respekt. 

 

6.3. Handlingsutrymmets dubbelhet 

Börjeson (2015) menar att det alltid finns ett handlingsutrymme. Trots det kan vi se i resultatet att 

respondenternas handlingsutrymme är begränsat. Som exempel tar respondenterna upp kommunens 

riktlinjer, socialstyrelsens riktlinjer, lagrum samt de mallar som finns för utredningarna och 

uträkningarna som sker vid det första telefonsamtalet. Enligt Svensson et al (2008) fastställs rätten till 

ekonomiskt bistånd i 4 kapitlet 1§ socialtjänstlagen. Svensson et al menar att lagar och riktlinjerna 

innehar utrymme för egen tolkning och ett handlingsutrymme Utöver de riktlinjer och lagrum våra 

respondenter påtalar menas Svensson et al att varje verksamhet bygger upp arbetssättet kring 

moraliska och etiska aspekter. Återkommande bland respondenterna är att de önskade att de kunde 

göra mer, vilket ytterligare tyder på begränsningar i handlingsutrymmet. Anna berättar att hennes 

handlingsutrymme begränsas genom exempelvis ärendedragningar där hon kan tvingas skriva om 
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resultatet. Enligt Dahlia är mängden riktlinjer bra som de är, men att de tak som finns i uträkningarna 

ibland kan upplevas orimliga. Som exempel tar hon upp taket för boendehyror. Hon menar att 

samhället inte ser ut på det sätt som de beräkningar som socialkontoret i hennes kommun använder sig 

av. I resultatet gör ingen av respondenterna koppling mellan handlingsutrymme och etik eller moral. 

Flera av respondenterna menade att de hade ett handlingsutrymme och förklarade att 

handlingsutrymmet bland annat låg i deras bemötande. Genom att bemöta medborgaren och lyssna på 

dennes berättelse använder de sitt handlingsutrymme för att skapa trygghet i en byråkratisk kontext 

Flera av respondenterna talar även om frustrationen i de samtal där de förstår att brukaren 

uppenbart har behov av hjälp men mottagningsfunktionens snävhet gör att medborgaren inte kan få 

hjälp genom dem. Respondenterna berättade att det fanns en viss ordning för hur ansökningsprocessen 

skulle gå till och därmed hur mottagningsarbetet organiserades. Vid särskild oro menade de flesta 

respondenterna att det går att frångå rutinerna och boka in ett personligt möte. Genom att frångå 

rutinerna utmanar de därmed handlingsutrymmet. Svensson et al (2008) menar att det är 

socialarbetarens ansvar att använda sitt handlingsutrymme för att verka för att brukarens intressen 

knyts samman med organisationens mål. Trots att handlingsutrymmet är format utav organisationens 

mål samt lagar finns det utrymme för egen tolkning, rutin samt kunskap att användas för att förbinda 

de olika parternas intressen.  

 

7. Slutsatser 

Syftet med undersökningen var att få ta del av socialsekreterares subjektiva upplevelse av arbetet på 

mottagningsenheter för ekonomiskt bistånd.  Detta för att försöka förstå och problematisera hur denna 

roll kan vara komplex för socialsekreterarens yrkesetiska hållning och dess tjänstemannauppdrag. 

 För att få fatt i hur den komplexiteten vi antog mottaganderollen innebär har vi utfört kvalitativa 

intervjuer med en induktiv ansats. Efter en första hermeneutisk tematisering blev vissa teman mer 

framträdande. Kodningen skedde sedan i flera steg. De frågeställningar vi ville besvara var: 

 

- Vilken funktion tillskriver socialsekreterare mottagningsarbetet inom ekonomiskt 

bistånd? 

- Hur förhåller sig socialsekreterare till sin dubbla roll som tjänsteman och hjälpande 

hand? 

- Hur upplever socialsekreterare sitt handlingsutrymme? 

- Hur följs etiska aspekter i mottagningsarbetet av socialsekreterare?  

 

Av resultatet och analysen kan vi fastställa inte bara att mottaganderollen kan tolkas som komplex 

utan också hur. Det finns flertalet riktlinjer för socialsekreterarna att förhålla sig till och 

handlingsutrymmet har blivit allt mer begränsat. Funktionen av mottagningsarbetet är mångsidig. 
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Enligt tidigare forskning angavs mottagningsfunktionen som informativ, vägledande, kostnadseffektiv 

samt reducera arbetsmängd. I vårt resultat saknade vi den vägledande funktionen och betoning lades 

istället på arbetsbörda och kostnadseffektivitet.  

Socialarbetarna uppgav i olika grad att de hade ett handlingsutrymme. Enligt Börjeson (2015) finns 

alltid ett handlingsutrymme. Svensson et al (2008) anser att handlingsutrymmet är styrt, men att 

socialtjänstlagen är en ramlag och att handlingsutrymme därför finns. Samtidigt talar en av 

respondenterna att hennes handlingsutrymme begränsas genom exempelvis ärendedragningar där hon 

kan tvingas skriva om resultatet. En annan utmaning är att mottagningsfunktionens snävhet gör att 

medborgare som uppenbart har behov av hjälp nekas insatser. Tidigare forskning har presenterat en 

cynisk syn på socialarbetare som både anpassar sitt etiska ställningstagande och det engagemang de är 

villiga att investera för den hjälpsökande (Billquist, 1999; Fine & Teram, 2009; Gallina, 2010; 

Marttila, Johansson, Whitehead, & Burström, 2012; Lipsky, 2011). Samtidigt upplevde vi att våra 

respondenter kände stolthet över sitt yrke och att de så att deras arbetsinsats gjorde skillnad för de 

medborgare de hjälpte. 

Socialarbetarna har i olika utsträckning ringat in området gällande etiska frågor. Då en av 

frågeställningarna i vår studie handlade om vilka etiska aspekter som finns i mottagningsfunktionen 

har vi kunnat se att i ett öppnare, och mer internetbaserat, samhälle finns möjligheter att kontrollera 

sina klienter i större utsträckning än tidigare. Detta faktum att vi nuförtiden lämnar digitala spår efter 

oss kan göra vi behöver lyfta dessa frågor och våga titta på dem. Att gå in på en klients Facebook, 

Twitter eller i annan social media går dessutom emot den professionsetiska kod som återfinns hos 

SSR:s, i Blennbergers (2005) och Christoffersens (2007) resonemang om professionsetik gällande 

klienters rätt till integritet och självbestämmande. Tidigare forskning visade bland annat att 

socialarbetare har skapat taktiker för att dölja för organisationen och på så sätt kunna komma undan 

med de handlingar de bedömer som etiskt riktiga. På så sätt har de hanterat den dubbla rollen som kan 

uppstå i yrket. För andra socialarbetare har det enda alternativet varit att byta arbete (Gallina, 2010). 

Bland respondenterna i vår studie fann vi en mer positiv anda och en känsla av handlingsutrymme. 

 

8. Diskussion 

När vi inledde arbetet med denna uppsats hade vi en nyfikenhet om hur mottaganderollen kunde se ut 

och hur det kunde organiseras. Vi funderade på hur socialsekreterarna själva såg på rollen och om de 

hade funderingar på vilken funktion mottagningsarbetet har. Vi blev dels förvånade över de 

begränsningar som finns för medborgare för att få ekonomiskt bistånd: begränsade telefontider, 

blanketter som ska fyllas i och ytterligare dokument, personligt möte med efterföljande utredning och 

beslut. En del av våra respondenter medger att processen blir för omständlig för vissa medborgare och 

att medborgare ger upp. Vi antar att det innebär att en del medborgare som skulle vara berättigade stöd 

blir utan och återkommer med en mer kritisk livssituation. En av respondenten tycket att det var svårt 
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att Tak över huvudet garantin var olika mellan kommunerna, vad skulle det innebära om det fanns ett 

nationellt beslut om hur denna garanti skulle se ut? 

 Ur ett internationellt perspektiv kunde vi se att telefonsamtalet inte var en förutsättning för att 

organisera mottagandet inom ekonomiskt bistånd, samtidigt hade respondenterna svårt att se hur 

mottagandet annars skulle organiseras. Förvisso har länderna i övrigt skilda sociala system och direkta 

paralleller kan därför vara svåra att dra, men det utesluter inte de mottagningssystem som råder i dessa 

länder som fungerande även i svensk kontext. Vi såg även en skillnad utifrån tidigare forskning mellan 

huruvida socialsekreteraren hade en vägledande roll vid de tillfällen medborgarens kontakt vid 

mottagningsenheten inte leder till utredning. Enligt Minas (2006) fanns den funktionen bland hennes 

respondenter. Då det inte gick att utläsa ur denna studies resultat undrar vi vad som händer med alla 

medborgare som nekas inträde till de slutna rummen.  

 I vår empiri framkom utifrån en öppen fråga om socialarbetaren hade något övrigt de ville förmedla 

svarade de flesta respondenterna att arbetet inte är ”som det verkar” och syftade på att de under 

utbildningen och att det bland medborgare finns ett antagande att socialtjänsten är ”skit” och att ”man 

bara sitter och betalar ut”. Respondenterna menade att det fanns många dimensioner i arbetet och lyfte 

istället fram bemötande med människor i kris samt samverkansfunktionen mellan olika myndigheter. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att dessa faktorer bidrar till att synliggöra på vilket sätt 

socialarbetare har en komplex roll och att det finns många tankar och känslor kring yrket. 

 

8.1. Implikationer 

I vårt arbete har vi kunnat peka på olika faktorer som bidrar till den komplexitet som ofta tillskrivs 

socialsekreterares yrkesroll. Enligt Hydén (2001) ligger det i professionens natur att inte bara möta, 

utan att bemöta. Vi ser kopplingar mellan yrkesetiskt förhållningssätt och att använda 

handlingsutrymme på ett sådant sätt som gör att klientiseringsprocessen, som Billquist (1999) och 

Skau (2007) beskriver, till viss del mattas av. Börjeson (2001) menar att socialarbetaren kan förbättra 

eller försämra klienters livschanser och villkor genom sitt engagemang. Trots ett tjänstemannauppdrag 

behöver inte dessa förhållningssätt tummas på. På detta viset ifrågasätter vi komplexiteten då det ena 

förhållningsättet inte behöver utesluta det andra.  

     Man bör vara på sin vakt så att man inte bli en hård och cynisk socialarbetare. Givetvis kan det 

finnas svårigheter för socialarbetaren att stå fast vid etiska ställningstaganden och att utnyttja sitt 

handlingsutrymme i ett hårdare arbetsklimat med ekonomisk återhållsamhet och en ökande mängd av 

arbete som ska utföras på begränsad. Silfverberg (2001) menar dock att det inte är någon ursäkt att det 

inte finns tid då ett gott bemötande endast kräver ett engagemang och en lyhördhet. Vår uppsats visar 

på vilka strategier som finns för att använda etik och handlingsutrymme, vilket flera av våra 

respondenter ser som ett naturligt inslag i sin arbetsroll. Vi menar att rollerna som tjänsteman och 
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hjälpare kan vara förenliga då det handlar om socialsekreterarens förhållningssätt. Det ställer höga 

krav på medvetande hos socialsekreterare att prioritera dessa förhållningssätt.  

 

8.2. Framtida forskning 

I analysen konstaterade vi att det finns en skillnad mellan huruvida socialsekreteraren hade en 

vägledande roll vid de tillfällen medborgarens kontakt vid mottagningsenheten inte leder till 

utredning. Enligt Minas (2006) fanns den funktionen bland hennes respondenter. Då det inte gick att 

utläsa ur denna studies resultat undrar vi vad som händer med alla medborgare som nekas inträde till 

de slutna rummen. Får de ett blankt nej eller hänvisas de till andra instanser? Är riktlinjerna 

annorlunda idag för socialsekreterare vid mottagningsenheter sedan Minas (ibid) studie genomfördes? 

Vi konstaterar även att det har skett en stor skillnad på välfärdens uppbyggnad sedan 2006 och undrar 

om det har påverkat mottagandet på något sätt.  

 Vidare konstaterade vi att det finns sparsamt med forskning kring själva mottagningsfunktionen, 

särskilt internationellt. Detta finner vi anmärkningsvärt då det är en vedertagen arbetsmetod och 

organisering som sägs vara effektiv.  
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Bilaga 1 

Databassökningar 
 

Databas Sökord Antal träffar 

SOCINDEX Intake AND social work  

SOCIAL services AND financial aid OR financial 

support  

SOCIAL services AND financial aid OR financial 

support Peer Rev, 2000-2015 

SOCIAL services and meetings 

Alla sökord som använts: Social services, 

Gatekeeping, Socialworker and client, Meetings 

 

692 

230 

 

131 

 

90 

Academic Search Complete Social assistance AND intake strategies 

Social service AND gatekeepers  

First meeting AND social services 

Social services AND financial aid 

"social worker*" experience* "social assistance" 

Alla sökord som använts: Social services, 

gatekeepers, gatekeeping, social worker and client, 

meetings, financial aid 

 

11 

4 

47 

69 

 

Social Services Abstracts  Social* AND Selection AND intake 

Alla sökord som använts: Social services, 

Meetings, Social workers, Clients 

 

7 

 

Google Schoolar 

Financial aid + social work + intake 

Intake + social service  

"social workers" attitudes towards clients "social 

assistance" 

"social workers" ethics "ethical decision making" 

"social assistance" 

+"social workers" +experiences +"social assistance 

 

 



 

52 

 

                                                                Bilaga 2 

Namn 

Hur lång tid inom yrket (totalt sett) 

Hur lång tid inom denna befattning/yrkesroll/arbetsplats 

Utbildning/Utbildningsnivå/fortbildning 

Kommun/Stadsdel 

Arbetet 

-Berätta om ditt arbete/ och vilka dina arbetsuppgifter är! 

-På vilket sätt är arbetsuppgifterna fördelade på er enhet? (Är mottagningen en egen arb.gr.?) 

-Hur ser du på den här mottagandefunktionen/rollen? 

-Hur fungerar mottaganderollen i relation till andra yrkesroller på kontoret? 

-Har du några riktlinjer som styr mottagningsarbetet? Om ja, hur ser de ut? Om nej, skulle det vara 

bra./ är det något du saknar, vad i sådana fall?  

- Hur ser utrymmet/möjligheterna  ut för självreflektion i ditt arbete? 

- Vilka etiska aspekter uppfattar du finns att ta hänsyn till?  

Samtalet 

-Hur är det att ”möta” och samtala med klienter via telefon? berätta! Hur 

skiljer det sig från möten i person? 

-Vilka slags samtal tar du emot? 

-Berätta hur ett bra samtal kan gå till/se ut! (vad är det som gör det bra?) 

-Berätta om ett mindre bra samtal! Vad händer under ett sådant samtal?  

-Vad gör du när du har haft ett särskilt svårt samtal? 

-Vad gör du för att åstadkomma ett bra samtal, en bra kommunikation med 

den som ringer?  

Brukaren 

-Hur upplever du mötet med dem som ringer? 

-Vilka slags reaktioner, attityder, inställningar möter du hos/från brukarna i dessa samtal? 

-Känner du oro för dem som ringer?  

Processen 

-Vilka slags samtal leder till vidare utredning/möte hos socialsekreterare? 

-Vilka slags samtal leder inte till vidare utredning/möte hos socialsekreterare? 

- Finns det delar av ansökningsprocessen/mottagandet av sökande/ som borde vara annorlunda? 

Om ja vilka då/på vilket sätt? Om nej, ... 

Övrigt 

-Finns det något som du vill tillägga, något som du tycker är viktigt att lyfta fram gällande 

mottagningsrollen som vi inte pratat om hittills?  

 Vårt syfte är att få ta del av 

socialsekreterares subjektiva 

upplevelse av arbetet på 

mottagningsenheter. 

 

Processfrågor: s 155 

Vill/kan du utveckla? 

Hur menar du då? 

Hur då? 

På vilket sätt? 

När är/blir det på det 

viset? 

Vad tycker du om det? 

Hur är det för dig...? 

Vilka känslor får du då? 
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Bilaga 3 

  Ang. Intervjuer till uppsatsarbete  

 

Hej,  

Jag heter Anastasia Noréus och är socionomstudent vid Ersta 

Sköndal högskola. Jag skriver en C-uppsats i socialt arbete och 

skulle vilja komma i kontakt med anställda som arbetar med 

mottagande via telefon inom ekonomiskt bistånd. Jag är 

intresserad av deras erfarenheter av mottaganderollen, hur 

arbetet ser ut och hur erfarenheter kan skilja sig åt på olika 

enheter. För att nå mitt syfte avser jag att utföra kvalitativa 

intervjuer som beräknas pågå i cirka en timma.  

Jag hoppas på detta sätt kunna få tag i presumtiva 

intervjupersoner och att det finns ett intresse på er enhet att 

delta. Om ni är intresserade av att delta och/eller har några 

frågor finns mina kontaktuppgifter nedan. Jag lämnar även 

kontaktuppgifter till vår handledare vid Ersta Sköndal högskola.   

Vänligen,  

Anastasia Noréus, Socionomstuderande  

Telefon: 073-642 98 54   

Email: anastasia.noreus@gmail.com 

 

Handledare: Anna Whitaker, lektor, docent 

Telefon arb: 076-636 51 27 

Email: anna.whitaker@esh.se 

  

mailto:anastasia.noreus@gmail.com
mailto:anna.whitaker@esh.se
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Bilaga 3 

 

Ang. Intervjuer till uppsatsarbete  

Hej,  

Jag heter  Ylva Grén och är socionomstudent vid Ersta Sköndal 

högskola. Jag skriver en C-uppsats i socialt arbete och skulle 

vilja komma i kontakt med anställda som arbetar med 

mottagande via telefon inom ekonomiskt bistånd. Jag är 

intresserad av deras erfarenheter av mottaganderollen, hur 

arbetet ser ut och hur erfarenheter kan skilja sig åt på olika 

enheter. För att nå mitt syfte avser jag att utföra kvalitativa 

intervjuer som beräknas pågå i cirka en timma.  

Jag hoppas på detta sätt kunna få tag i presumtiva 

intervjupersoner och att det finns ett intresse på er enhet att 

delta. Om ni är intresserade av att delta och/eller har några 

frågor finns mina kontaktuppgifter nedan. Jag lämnar även 

kontaktuppgifter till vår handledare vid Ersta Sköndal högskola.   

Vänligen,  

 

Ylva Grén 

Telefon: 070-461 37 66 

Email: ylvagren@hotmail.com 

 

Handledare: Anna Whitaker, lektor, docent 

Telefon arb: 076-636 51 27 

Email: anna.whitaker@esh.se 

mailto:ylvagren@hotmail.com
mailto:anna.whitaker@esh.se

