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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att beskriva hur socialarbetarens yrkesroll och yrkesidentitet kan 

konstrueras i uppdraget som biståndshandläggare och i förhållande till rådande diskurser inom 

området. Kunskapsläget inom fältet visade att arbetet som biståndshandläggare är komplext och att det 

därför kan vara svårt att arbeta på det sätt lagen föreskriver. Dels beroende på att den ideologiska och 

ekonomiska samhällsutvecklingen kan leda till lagändringar och organisatoriska förändringar, dels 

beroende på hänsynstagandet till det allmänna intresset. Studiens empiriska material utgörs av 

intervjuer med fem biståndshandläggare/socialsekreterare, varav den ena inte hade ett 

myndighetsutövande uppdrag. Ett diskursteoretiskt perspektiv användes som verktygslåda för att 

analysera socialsekreterarnas utsagor och för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Studiens 

resultat visade på att yrkesrollen konstrueras diskursivt, avhängigt kontexten och i förhållande till 

organisationens uppdrag för den enskilde socialsekreteraren. Socialarbetaridentiteten/ identiteterna 

tillskrevs olika former av betydelser men också olika former av diskursiva krav och förväntningar på 

både beteende och handlande.  

 

Sökord: Socialarbetaridentitet, socialtjänst, diskurs, yrkesroll, yrkesidentitet, diskursteori, 

diskursanalys, socialt arbete, konflikt, biståndshandläggare   

  



 
 

Abstract 

The aim of this study was to describe how the social worker’s professional role and work identity can 

be constructed in the case manager’s assignments and in relation to the existing discourses in the field. 

Previous research in this field has shown that a case manager’s work is complex and that it can be 

difficult to perform their assignments according to the law. Partly because of the ideological and 

economic development in society, which might lead to changes in the organization, and partly due to 

the consideration of public interest. The empirical part of the study consists of interviews with five 

social workers. One of these social workers did not have a regulatory exercise assignment. To reach 

the aim of the study, a theoretical discourse perspective was used. The result showed that the work 

identity of the case manager is constructed through the discourses of the context and in relation to the 

assignments given to each case officer from the organization. The social worker identity was assigned 

with different meanings and different discursive requirements and expectations regarding how to 

behave and act. 

Key words: Discourse analysis, discourse theory, social worker, social service, professional role, work 

identity, conflict, case manager 
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1 Inledning 

En samhällsinstitution som socialtjänsten utsätts oavbrutet för både krav och påverkan utifrån, vilket 

kan inverka negativt på den enskilde klientens berättigade intressen då hänsyn också måste tas till ett 

mer allmänt intresse menar Petterson (2009). Komplexiteten och mångfalden i biståndshandläggarens 

arbete har ökat i takt med välfärdsstatens förändringar. Därför kan det vara svårt att arbeta på det sätt 

lagen föreskriver dels beroende på att den ideologiska och ekonomiska samhällsutvecklingen kan leda 

till lagändringar och organisatoriska förändringar, dels beroende på hänsynstagandet till det allmänna 

intresset. Detta försvårar ett socialt arbete som är uppbyggt på socialtjänstlagens grundläggande 

värderingar menar Petterson (2009). Mot bakgrund av de svårigheter och den komplexitet som jag har 

uppfattat präglar handläggarens och socialsekreterarens uppdrag blev jag nyfiken på hur yrkesrollen 

och yrkesidentiteten kan konstrueras i uppdraget som handläggare och i förhållande till rådande 

diskurser inom området. Syftet med denna studie är således att med hjälp av diskursteori och den 

kvalitativa intervjun som metod undersöka just detta.  

2 Problemformulering 

Införandet av olika reformer och förändringar i organiseringen av individ - och familjeomsorgen har 

inneburit en specialisering inom socialtjänstens organisation. Detta har fått betydande konsekvenser 

för handläggarrollen, men också för brukarna som blivit indelade i specifika målgrupper. Lena 

Fröjdlund- Göransson (2009) menar att klienter, vars hjälp och stödbehov nu inte kan sorteras in under 

de åtskilda specialiserade verksamheterna och enheterna, ofta faller mellan stolarna. Specialiseringen 

har också medfört att mottagningsenheterna har fått en grindvaktsfunktion in i systemet, vilket 

försvårar för potentiella klienter att ta sig igenom (a.a). Kategoriseringen av brukarna i specifika 

målgrupper kan dessutom leda till stigmatisering (Skau, 2010). Att som klient bli insorterad i ett visst 

fack efter en redan given förklaringsmodell bidrar till ojämlika maktrelationer, men också till ett annat 

bemötande (a.a). Stämplingen och kategoriseringen av brukare leder också till att individuella behov 

och förutsättningar åsidosätts om brukarna bara betraktas som klienter av myndigheten, och i värsta 

fall av sig själva. En konsekvens av att en person blir betraktad som klient är övergången från 

subjektstatus till objektstatus. Detta innebär att klienten är nödgad att underkasta sig normer och regler 

samt att bli objekt för diagnostiska, stödjande, hjälpande, frigörande eller undertryckande handlingar 

(a.a).  

Det är viktigt att förstå, menar Fröjdlund- Göransson (2009), att när biståndshandläggarna arbetar 

utifrån de strukturella och organisatoriska villkoren är de faktiskt medskapare till verksamhetens 

policy. Det kan vara svårt, menar författaren, att som biståndshandläggare ifrågasätta strukturerna, då 

man inte alltid är medveten om sin egen del i processen, och kanske heller inte vill ifrågasätta det egna 
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arbetet. Den organisatoriska och administrativa styrningen har också stor betydelse för 

biståndsbeslutens utformning. Lundqvist (1998) illustrerar tjänstemannens ställning i organisationen 

med fyra skilda roller, lojaliteten mot både överordnade och organisationen, lydnaden inför lagen, 

hänsynen till medborgarna och experten att beakta aktuell kunskap. Dessa roller, menar Lundqvist, 

kan leda till inre konflikter hos den enskilde tjänstemannen. Många biståndshandläggare upplever 

svårigheter att bevilja insatser utanför det standardiserade tjänsteutbudet och klienter med särskilda 

behov försvårar också arbetet menar Fröjdlund- Göransson (2009). Samtidigt kräver utförandet av ett 

professionellt socialt arbete handlingsutrymme. Detta handlingsutrymme utgår från de rättsliga 

reglerna och de organisatoriska och moraliska villkoren som samtidigt begränsar 

biståndshandläggarnas handlingsutrymme (a.a). Dock menar Lindelöf och Rönnbäck (2004) att 

biståndshandläggaren i dag inte till fullo använder det handlingsutrymme de faktiskt har i SoL, att fatta 

biståndsbeslut utöver standardutbudet.  

Astevik & Melin (2013) menar att på grund av den nya styrningsregimen inom offentlig sektor, 

New Public Management, har omvandlingen av offentlig sektor genererat ökade arbetskrav och 

otillräckliga resurser. Kvaliteten har dessutom försämrats på grund av den stressiga arbetsmiljön. 

Samtidigt menar Graham & Shier (2010) att endast omstruktureringar i arbetsmiljön inte är tillräckligt 

för att förebygga stress och utbrändhet. Författarna menar att om socialarbetare skulle få möjlighet att 

skapa kontakter genom ett nätverk med andra socialarbetare, både inom och utom sitt eget 

verksamhetsområde, så skulle det skapa möjligheter för dem att utvecklas i sitt arbete. Dessutom 

skulle det påverka yrkesidentiteten och livet i övrigt på ett positivt sätt. Det har skett en fragmentering 

av socialarbetarollen då många av reformerna har ökat de anställdas ansvar och arbetsuppgifter men 

samtidigt minskat handlingsutrymmet, menar Malcolm Carey (2014). Detta har bidragit till känslor av 

ångest, skepticism och cynism bland socialarbetarna. Dock är han noga med att påpeka att det också 

finns andra influenser som ger näring åt misstro och osäkerhet bland socialarbetarna, och 

nämner ”riskaversionsdiskursen”. Riskaversionsdiskursen beskriver en arbetskultur där rädsla och 

misstro bland kollegor är dominerande till följd av rädsla för risker för försämring på arbetsplatsen. 

Carey nämner också den ”ideologiska retoriken” på arbetsplatsen som en av flera faktorer för groende 

cynism, exempelvis talet om ”deltagande” och ”valmöjligheter”, vilket Carey menar både 

genomskådas och starkt ifrågasätts av de anställda. 

2.1 Socialtjänstens mål och socialtjänstlagens grundläggande värderingar 

Portalparagrafen (1 kap. 1 § SoL) anger de övergripande målen och de grundläggande värderingarna 

för samhällets socialtjänst. Målen ger uttryck för principen om alla människors lika värde och rätt till 

social trygghet, vård och omsorg. Socialtjänsten skall främja människors ekonomiska och sociala 

trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall också, 

under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras situation, inriktas på att frigöra och 
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utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människors rätt 

till självbestämmande och integritet (Norström & Thunved, 2011). 

 I förarbetena till 1980 års socialtjänstlag redovisas de principer som ska vara vägledande för 

individuellt inriktade insatser inom socialtjänsten. Dessa principer är: helhetssyn, frivillighet, 

självbestämmande, normalisering, kontinuitet, flexibilitet och närhet (SOU 1999:97) (Norström & 

Thunved 2011). När socialtjänstlagen (SoL) trädde i kraft i början på 1980 - talet, innebar det ett 

uppbrott från synen på människor som var i behov av samhällets hjälpinsatser (Norström & Thunved, 

2011). Symtomtänkandet som präglat de tidigare vårdlagarna (barnavårdslagen, nykterhetsvårdlagen 

och socialvårdslagen) ersattes nu av en helhetssyn. Tilltron till människans egen förmåga att påverka 

sin livssituation skulle från och med nu vara en vägledande princip. Helhetssyn som begrepp hade 

inledningsvis tre dimensioner; synsättet, arbetssättet och som organisatorisk princip. Under 1990-talet 

ledde bl.a. den förändrade ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting till organisatoriska 

förändringar. Därför har helhetssynen som organisatorisk princip inte samma tyngd som tidigare (SOU 

1999:97). Helhetssyn som synsätt och arbetssätt innebär att enskilda eller gruppers sociala situation 

och de problem individen eller gruppen upplever sig ha skall ses i förhållande till hela den sociala 

miljön (Norström & Thunved, 2011). Författarna menar att helhetssynen i SoL inbegriper värden som 

tillsammans skapar livskvalitet. Trots att dåvarande socialtjänstlag har ersatts med nuvarande 

socialtjänstlag (SoL, SFS 2001:453), har helhetssynen samma status som grundläggande utgångspunkt 

i förhållande till den enskildes behov inom socialt arbete. De stöd och hjälpinsatser som socialtjänsten 

erbjuder skall alltid syfta till att den enskilde kan ta till vara och utveckla sina egna resurser (SOU 

1999:97) (SoL, SFS 2001:453).  

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur socialarbetarens yrkesroll och yrkesidentitet kan 

konstrueras i uppdraget som biståndshandläggare och i förhållande till rådande diskurser inom 

området.    

 Hur talar och positionerar sig socialtjänstens biståndshandläggare i sitt uppdrag, yrkesroll och 

yrkesidentitet i förhållande till rådande diskurser inom området och i förhållande till 

principerna om helhetssyn och frivillighet.  
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4 Tidigare forskning 

I sökandet efter relevant litteratur, för att få kännedom om kunskapsläget inom fältet, har jag använt 

mig av Libris men också av Diva. I Diva sökte jag främst efter lämpliga referenser i publicerade 

uppsatser och avhandlingars referenslistor, för att på så vis komma vidare i mitt sökande efter 

ytterligare referenser. Sökorden jag använt mig av i Libris och Diva är: socialtjänst, diskurs, 

evidensbaserad socialtjänst, yrkesroll, etik, socialt arbete, stress, makt. Jag sökte också i andra 

databaser som publicerar avhandlingar och vetenskapliga artiklar i skolans bibliotek. Bästa sökträffar 

fick jag i databasen SwePub och i British Journal of Social Work. 

4.1 Socialsekreterares hälsa - En stressig arbetsmiljö  

Wanja Astevik, forskare, fil dr, Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet och Maria Melin, 

forskare, fil dr Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet (2013), har undersökt hur 

copingstrategier hos socialsekreterare påverkar arbetets kvalitet och socialsekreterarnas hälsa. De 

belyser även potentiella konsekvenser av copingstrategierna gällande hälsa, kvalitet och professionell 

utveckling. Författarna menar, mot bakgrund av att det sedan 1990-talet funnits en trend hos politiker 

och ledning i offentlig sektor att förbättrande resultat kan åstadkommas utan extra tillskott av resurser 

och att samma resultat kan uppnås med mindre resurser. Detta påverkar socialsekreterarnas arbete 

negativt, då kvaliteten försämras på grund av stress.   

Astevik & Melin menar att på grund av den nya styrningsregimen inom offentlig sektor, New 

Public Management, har omvandlingen av offentlig sektor genererat ökade arbetskrav och otillräckliga 

resurser. Kvaliteten har dessutom försämrats på grund av den stressiga arbetsmiljön 

Studiens resultat visar att den vanligaste reaktionen på allt för höga krav på arbetet var olika former av 

kompensatoriska strategier vilka efter en längre tids användning orsakade varierande former av 

stressreaktioner. Dessa stressreaktioner gav i sin tur upphov till ytterligare strategier för att hantera 

situationen, varav den vanligast förekommande var att socialsekreterarna gjorde avkall på sina 

principer och professionella bedömningar, genom att sänka ambitionsnivån istället för att riskera sin 

hälsa. Författarna menar att sådana strategier pekar på att det sker ett anpassningsinriktat lärande, 

vilket kan leda till stagnation och i värsta fall en försämring av den professionella kunskapen. Både 

moraliska konflikter och stress var symtomatiska hos socialsekreterarna i studien därför att de 

upplevde en konflikt mellan vad de ville åstadkomma och vad de faktiskt kunde åstadkomma.  

4.2 Socialarbetares subjektiva välbefinnande  

John R. Graham & Micheal L. Shier (2010) har studerat socialarbetares arbetsplatsrelaterade 

erfarenheter utifrån subjektivt välbefinnande (SWB) och lycka. Begreppet SWB är ett mått som 

innefattar livs-tillfredställelse, frånvaro av ångest och depression och positiva känslor. Studien baseras 
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på en survey undersökning där 700 kanadensiska socialarbetare deltog. Författarna valde sedan ut de 

tretton respondenter som hade högst SWB poäng för kvalitativa intervjuer. Respondenterna som 

intervjuades menade att deras höga SWB poäng delvis berodde på möjligheten att få prova på att 

praktisera olika roller i sin yrkesutövning, t.ex. genom undervisning och rådgivning och vetskapen om 

de gränser och begräsningar som arbetet medförde. Även betydelsen av vilka metoder de använde i sitt 

arbete och hur de uppfattade sitt professionella själv och sin yrkesidentitet, var av stor vikt.  

Författarna vill med sin studie lyfta fram de positiva faktorerna i en socialarbetares liv, då väldigt 

mycket redan finns skrivet om de negativa och skadliga faktorerna, såsom exempelvis utbrändhet, hög 

personalomsättning, stress, hög arbetsbelastning, låg moral och dålig löneutveckling. Flera av 

respondenterna menade att själva socialarbetaridentiteten bidrog till deras totala SWB. De upplevde att 

socialarbetaridentiteten sträckte sig bortom de arbetsrelaterade uppgifterna och även omfattade ett sätt 

att vara och förhålla sig till omvärlden. 

 

I think when people have a separation this is who I am personally, this is who I am professionally, when those are very 

different and different values or different ethics I think that would be hard. I mean for me it’s almost a continuation of what 

I believe in my personal life to be important, you know, carries over into my professional life, the way I treat people the 

way I want to be treated. 

 

De värderingar och principer för det sociala arbetets praktik, och olika slags möjligheter för 

socialarbetaren, var också knutna till den yrkesidentitet som respondenterna talade om. Flera 

respondenter menade också att kravet på att utvecklas i sin profession bidrog till att förbättra deras 

totala SWB. Graham & Shier (2010) menar att endast omstruktureringar i arbetsmiljön inte är 

tillräckligt för att förebygga stress och utbrändhet. Författarna menar dessutom att om socialarbetare 

skulle få möjlighet att skapa kontakter genom ett nätverk med andra socialarbetare, både inom och 

utom sitt eget verksamhetsområde, så skulle det skapa möjligheter för dem att utvecklas i sitt arbete. 

Dessutom skulle det påverka yrkesidentiteten och livet i övrigt på ett positivt sätt menar författarna. 

4.3 Socialtjänsten – en grogrund för cynism? 

Malcolm Carey (2014) har studerat ökningen av cynism bland statligt anställda socialarbetare i 

Storbritannien. Teoretiskt har cynism ofta beskrivits som en både avvikande känsla och som någonting 

patologisk, alternativt ett symtom på motstånd hos de anställda som blir ett sätt skydda identiteten vid 

känslor av hopplöshet, besvikelse och desillusionering. Dessa känslor är också intimt förknippande 

med hånfullhet, förakt och misstänksamhet. Carey skriver att dagens moderna ”högstress arenor” där 

socialarbetare ofta arbetar, är exempel på arbetsplatser där cynism bland de anställda ofta förekommer. 

Carey menar att empiriska undersökningar visat att just statligt anställda socialarbetare klagar över 

byråkratin, den stressande arbetsmiljön, omorganiseringar, ökad arbetsbörda, ökat ansvar, 

personalbrist och svårigheter att rekrytera ny personal. Författaren menar att det finns en tendens bland 

forskare att endast förklara cynism utifrån nyliberala marknadsreformer inom offentlig sektor. Men 
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Carey menar att cynism inte enbart kan förklaras utifrån de direkta effekterna av nyliberalismens 

framväxt. Det har skett en fragmentering av socialarbetarollen då många av reformerna har ökat de 

anställdas ansvar och arbetsuppgifter men samtidigt minskat handlingsutrymmet. Detta har bidragit till 

känslor av ångest, skepticism och cynism bland socialarbetarna, menar Carey. Dock är författaren 

noga med att påpeka att det även finns andra influenser som ger näring åt misstro och osäkerhet bland 

socialarbetarna, och nämner ”riskaversion diskursen”. Riskaversionsdiskursen beskriver en 

arbetskultur där rädsla och misstro bland kollegor är dominerande till följd av rädsla för risker för 

försämring på arbetsplatsen. Carey nämner också den ”ideologiska retoriken” på arbetsplatsen som en 

av flera faktorer för groende cynism, exempelvis talet om ”deltagande” och ”valmöjligheter”, vilket 

Carey menar både genomskådas och starkt ifrågasätts av de anställda. 

 

It just seems we are always being lied to, and from a user perspective [front line practitioners] are seen as part of the problem. 
It was bad enough having to pick up the pieces from the mess caused by the care management reforms; now we’re having to 

also deal with all the problems caused by trying to get ‘personal budgets’ off the ground. 

 

4.4 Standardiserade bedömningsinstrument  

Martinell Berfoed (2014) menar att samhälleliga förvaltningstrender har betydelse för hur praktiken 

utövas och vilka metoder som är ”i tiden”.  När individuella berättelser, genom standardiserade 

bedömningsinstrument, reduceras till ett digitalt språk med nollor och ettor, förändras 

professionsutövningen, menar författaren. Standardiserade bedömningsinstrument kan ses som en 

tänkbar väg mot en medicinsk idealmodell där professionell kunskap, forskning och brukarens 

synpunkter vägs in. Samtidigt som det ideala användandet av standardiserade bedömningsinstrument 

förutsätter att socialarbetare ”gör lika”, pekar kritiker på både brister och svagheter i hur 

evidensbaserat arbete operationaliseras i olika välfärdssektorer. Författaren menar dessutom att 

”ovanliga klienter” kan vara svåra att anpassa till bedömningsinstrumentens logik. Utifrån ett 

professionsetiskt perspektiv är den språkliga digitaliseringen en ogynnsam utvecklig, klientcentrerat 

socialt arbete kräver att klienten får utrymme att uttrycka sig på sina egna villkor och 

socialsekreterarens roll bör vara en lyhörd samtalsledare, menar författaren. Martinell Berfoed ser 

narrativet som en kulturell form med stark överlevnadskraft. Att sätta ord på livserfarenheter borde få 

fortsätta vara en betydande del av ett professionellt socialt arbete, menar författaren. 

5 Teori 

Uppsatsens teoretiska bas vilar på en socialkonstruktionistisk grund. Socialkonstruktionismens 

ursprungsidé är rotad i den franska poststrukturalistiska teoribildningen. De diskursanalytiska 

angreppssätten bottnar i strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi där tillträdet till 

verkligheten går genom språket (Winter Jørgensen & Phillips, 2014). Foucault (2002) definierar 
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diskurs som en mängd utsagor om ett avgränsat fenomen i tal eller skrift. Utifrån detta synsätt är 

diskurs en allmän föreställning om ”den riktiga” kunskapen kring ett visst fenomen. Exempelvis kan 

missbruk ses ur en mängd olika perspektiv: biologiskt, socialt och psykologiskt, bara för att nämna 

några.  

Analys och metod i denna uppsats bygger på Ernesto Laclau`s (1935-2014) och Chantal Mouffes 

diskursteori utifrån Winter Jørgensen & Phillips (2014) tolkning av densamma. Författarna menar att 

diskursteorin är poststrukturell genom synen på språket och subjektet. Det är diskursen som 

konstruerar den sociala världen i betydelse, därför måste den ses som någonting föränderligt då språket 

har en ständig inneboende instabilitet (a.a). Winther Jörgensen & Phillips menar att diskursteorin 

syftar till förståelse av det sociala som en diskursiv konstruktion där nästan alla fenomen kan 

analyseras med de redskap som diskursanalysen erbjuder. Nyckelordet i Laclau & Mouffes 

diskursteori är diskursiv kamp. Eftersom diskursen inte är en sluten enhet omformas den ständigt i 

kontakt med andra diskurser (a.a). Diskursteorins uppfattning om språket har sitt ursprung i en 

lingvistisk och strukturalistisk idétradition med rötter i lingvisten Ferdinand de Saussures (1857) 

tankar om språket, som bestående av tecken som är ordande i särskild struktur. Det är genom språket 

som representationer av verkligheten skapas genom att vi ger speciella ting förbindelse med speciella 

tecken (a.a). Ett tecken omfattar både ett språkligt utryck och ett innehåll som består av uppfattningen 

om tecknet och om hur tecknet som begrepp skiljer ut sig ifrån andra tecken (Bergström & Boreus, 

2005, s. 229).  

Saussures menade att när språkets tecken ordnas i en fast struktur där samtliga tecken genom 

bestämda relationer till varandra urskiljs från varandra i fråga om betydelse, får vi tillträde till 

verkligheten. Den poststrukturella teoribildningen och diskursteorin delar Saussures ide om att språket 

är inordnat i ett teckensystem. Det som åtskiljer dem är att man inom poststrukturalismen ser 

strukturerna som både tillfälliga och föränderliga. Strukturer förstås här som diskurser och det är 

genom språket som subjekten får ordens betydelse att komma i rörelse. Detta i sin tur möjliggör en 

förändring av diskurser och den sociala verkligheten. Det är alltid sammanhanget som avgör tecknens 

betydelse. Vad är det då som får tecken att glida? Jo, poststrukturalisterna menar att det är i den 

faktiska användningen av språket som strukturen skapas, reproduceras och förändras. I konkreta 

talhandlingar (artikulationer och skrifthandlingar) bygger människor på strukturen – annars skulle inte 

talet vara meningsfullt. Samtidigt sätter det också strukturen på spel genom att människor genom 

påbyggnad av tal och skrifthandlingar ger just sitt förslag till hur tecknens betydelse ska fixeras 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2014, s. 18). Diskursanalysens syfte är att kartlägga de processer där 

subjekten kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas. Det finns diskurser som uppfattas som 

självklara, dessa diskurser benämner Laclau och Mouffe som objektiva diskurser. Objektiva diskurser 

kan ses som avlagrad makt där spåren till alternativa betydelsebildningar tycks ha fallit i en mycket 

djup glömska (a.a). 
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5.1 Diskursernas uppbyggnad 

Diskursanalysens syfte är att kartlägga de processer där subjekten kämpar om hur tecknens betydelse 

ska fastställas. Det förs ständigt en kamp om vilken eller vilka diskurser som ska dominera ett visst 

område. Kampen handlar om vilken innebörd de enskilda tecknen i diskursen skall tillskrivas. I 

diskursteorin är därför diskurs en fixering av betydelse inom ett bestämt område (Winther Jörgensen & 

Phillips 2014, s. 32-36). Tecken som är mångtydiga, vars betydelse inte fixerats, kallas i diskursteori 

för element. När olika tecken sätts i relation till varandra på ett bestämt sätt och genom att få en 

specifik innebörd, betyder det att de har fixerats i en viss diskurs. Då har elementen blivit moment 

(a.a). 

Enligt diskursteorin är allting föränderligt. Av den anledningen kan därför aldrig diskursens 

fixering bli absolut. Ett moment riskerar hela tiden att bli ett element. Det finns alltid alternativa 

möjligheter till hur någonting ska uppfattas och det kan påverka betydelsen av delvis fixerade tecken 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2014, s. 36). De alternativa möjligheter som uteslutits från diskursen 

då en specifik betydelse dominerar de andra alternativa betydelserna finns ändå kvar i det diskursiva 

fältet. Det diskursiva fältet är en reservoar av meningsöverskott och alternativa betydelse-

tillskrivningar som tecken har haft eller har i andra diskurser. Dessa tecken har negligerats i en 

specifik diskurs för att skapa entydighet (a.a). Inom den medicinska diskursen i västvärlden 

exempelvis, har en uteslutning av andra diskurser skett innehållande andra, alternativa betydelser som 

t.ex. att kroppen är en holistisk helhet som genomströmmas av energi i olika banor. Dock riskerar den 

rådande diskursen att undergrävas av de alternativa betydelserna som kan inlemmas i diskursen från 

det diskursiva fältet.  

Då språket är instabilt och utsatt för en ständig förändring existerar det alltjämt en kamp om 

begreppen, om vilken diskurs som äger rätten att definiera någonting inom ett visst område. Samtidigt 

menar Laclau & Mouffe att alla grupper i samhället inte har samma möjlighet att artikulera element på 

nya sätt och därigenom skapa förändring (Winther Jörgensen & Phillips, 2014, s. 62). Trots att 

diskursteorin beskriver allting som kontingent, tillskrivs ändå diskurserna både tröghet och tyngd 

 (a.a, s. 36-45). Ett viktigt begrepp i diskursteorin är nodalpunkt. Inom läkarvetenskapen exempelvis är 

kroppen en nodalpunkt utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv, därför att tecken som ”symtom” och 

”vävnad” och ”skalpell” i den medicinska diskursen har fått sin betydelse fixerad genom att tecknen 

(ord) relateras till kroppen på ett särskilt sätt (a.a). Därför menar Laclau & Mouffe att diskursen 

etableras genom att betydelse utkristalliseras runt några nodalpunkter. Nodalpunkter är särskilt viktiga 

moment runt vilka en diskurs organiseras.  Därför är en diskurs en reducering av möjligheter, en 

tillslutning, ett tillfälligt stopp i betydelseglidningen. Samtidigt är tillslutningen aldrig total och 

övergången från element till moment blir därför aldrig helt avslutad (a.a, s. 35). Samtidigt som 

”kroppen” är en nodalpunkt i en medicinsk diskurs är det också ett element eller en flytande 

signifikant. Flytande signifikant är ett begrepp för de element som ofta tillskrivs olika betydelser i 
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olika diskurser och om vilka en diskursiv kamp ofta förs (a.a). Begreppet nodalpunkt syftar till en 

kristalliseringspunkt i en enskild diskurs medan flytande signifikant i sin tur pekar på den kamp som 

utkämpas mellan olika diskurser.   

5.2 Sammanfattning av diskursernas uppbyggnad  

En diskurs innehåller alltså ett antal moment som fixerats i sin betydelse genom artikulation. Man 

säger då att diskursen har tillslutits. Ett av momenten är en nodalpunkt, ett särskilt viktigt moment runt 

vilka de andra momenten ordnar sig. Runtom diskursen finns det diskursiva fältet, där finns andra, 

mångtydiga tecken, element, som ännu inte har någon fixerad betydelse i diskursen. I det diskursiva 

fältet finns alltså det som diskursen utesluter. Om man nu föreställer sig en annan konkurrerande 

diskurs artikuleras ju andra tecken tillsammans, men om den konkurrerande diskursen har samma 

nodalpunkt som den givna diskursen, blir nodalpunkten en flytande signifikant, då den verkar vara 

mångtydig. Därmed fungerar den också som element i det sammanhanget, då betydelsen inte är 

fixerad i relation till de båda diskurserna. En diskurs försöker alltså göra elementen till moment genom 

att reducera dess mångtydighet till entydighet.  

5.3 Subjekt och subjektspositioner 

Synen på subjektet och identiteten har Laclau och Mouffe utvecklat utifrån Lacans teori som 

integrerade psykoanalytisk teori med modern språkvetenskap. De menar att subjektet i livets allra 

första början upplever symbios med modern. Allteftersom tiden går skiljer barnet ut sig desto mer från 

modern, men har alltid kvar en omedveten inre längtan efter helhet. Denna strävan, denna längtan efter 

helhet, medför enligt diskursteorin att subjektet identifierar sig med positioner i olika diskurser. Men 

helhet är enligt Laclau & Mouffe en fiktion, en myt. Subjektet är i diskursteorin alltid delvis 

strukturerat, av diskurserna bestämt, men också relationellt, fragmenterat och överdeterminerat 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2014, s. 49-51). När subjektet är överdeterminerat positioneras det 

enligt teorin i en mängd olika diskurser samtidigt. Dessa oavbrutna positioneringar menar Laclau och 

Mouffe ger upphov till konflikter när motstridiga diskurser gör att identiteter hindrar varandra. Detta 

sker också om motstridiga krav ställs på subjektet i samma kontext. Subjektspositioner som inte 

befinner sig i konflikt med andra positioner är resultatet av hegemoniska interventioner och 

artikulationer. Alternativa, existerande möjligheter har här undertrycks och en bestämd diskurs ses 

som den objektivt sanna. Diskursteorin menar att helhetskänslan aldrig infinner sig där subjektet blir 

positionerad i diskurserna. Ändå dröjer sig föreställningen om helhet kvar därför att det är den  

nödvändiga horisont där både jaget och det sociala skapas, menar Laclau & Mouffe (a.a). Winther 

Jörgensen & Phillips menar att Lacans subjektsuppfattning har gett subjektet i diskursteorin en 

”motor” genom att det oavbrutet söker finna sig själv i diskurserna. Individen struktureras alltså 

diskursivt i diskursteorin och identitet betyder här samma sak som att identifiera sig med något. Detta 
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”något” är liktydigt med de subjektspositioner individen får i skilda diskurser. Innebörden blir därför 

att subjektet positionerar sig i relation till vad det inte är. Till diskurserna finns det alltid angivet vilka 

positioner som subjektet kan ta, och i positionerna finns det både sociala förställningar och 

förväntningar om hur man ska tala, uppföra sig osv. Subjektet är enligt Laclau & Mouffe därför 

samma sak som subjektspositioner i en diskursiv struktur (a.a, s. 48-50).  

Lacans utryck mästersignifikant kan i diskursteoretiska termer tydas som identitetens nodalpunkter 

d.v.s. särskilt viktiga element eller flytande signifikanter som genom diskurserna fylls med mening 

och relationellt knyts ihop med andra tecken och därför kan fixeras. Denna process kallas för 

ekvivalenskedjor och det är dessa som etablerar identiteten relationellt; man är något eftersom det 

finns något annat som man inte är (Winther Jörgensen & Phillips, 2014). Laclau & Mouffe menar att 

det är en glidande övergång mellan identitet och kollektiv identitet därför att identifikationen i 

exempelvis en mansdiskurs är i stort sett samma sak som identifikationen av gruppen män i en 

mansdiskurs. Gruppbildning i diskursteori är en reducering av möjligheter, där subjekten organiseras 

som grupp genom uteslutning av andra, annorlunda sätt att bilda grupp på. Skillnader inom grupper 

både döljs och ignoreras på detta sätt. Därför ser Laclau & Mouffe gruppbildning som en politisk 

process som påverkar samhällets organisering. Politik i detta sammanhang syftar inte på partipolitik 

utan på en produktion av både identiteter och det sociala genom att skapa en given social ordning (a.a). 

Alla sociala praktiker antingen reproducerar eller förändrar vanliga betydelsetillskrivningar och kan 

därför ses som artikulationer (a.a, s. 43).  

Laclau & Mouffe använder begreppet representation för att förklara gruppbildningsprocessen. En 

grupp existerar först när den utrycks i ord. De menar att en grupp konstitutionernas och representeras i 

en och samma rörelse. Till representationen följer ett färdigt paket innehållande en samhällsbild därför 

att grupper konstitutionernas i kontrast till andra grupper (Winther Jörgensen & Phillips 2014). Laclau 

& Mouffe menar att gruppbildning ingår i en kamp, kampen om hur (…) myten om samhället ska ges 

innehåll – och omvänt implicerar olika samhällsbilder en angivelse om hur människor ska delas in i 

”grupper” (a.a, s. 53). Laclau & Mouffe menar att både den sociala och fysiska verkligheten visst 

existerar däremot går tillträdet till den senare genom diskurser. Fysiska objekt äger ingen egen 

inneboende mening utan tillskrivs alltid mening i en diskursiv kontext (a.a, s. 42). Det finns diskurser 

som vid olika historiska tidpunkter framstår som så givna att de kan tyckas fullständigt naturliga och 

därför oföränderliga. Dessa diskurser kallas för objektiva diskurser och kan ses som avlagrad makt där 

spåren av möjligheter till alternativa betydelsebildningar har fallit i en djup och kollektiv glömska. 

Men objektivitet i diskursteori är inte någonting annat än avlagrad makt vars spår är utraderade. Dock 

kan tidigare avlagrade diskurser närsomhelst problematiseras i nya artikulationer. Objektiviteten döljer 

de alternativa och bortglömda möjligheterna till betydelsebildning. Därför sätter diskursteorin 

likhetstecken mellan objektivitet och ideologi (a.a).  

Laclau & Mouffe knyter maktbegreppet till politik, men syftar då inte på partipolitik utan på 

produktionen av identiteter och det sociala genom att skapa en given social ordning (Winther 
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Jörgensen & Phillips, 2014, s. 53). Begreppet politik i diskursteorin innebär att temporära fixeringar 

utgör det sociala på ett speciellt sätt vilket utesluter andra möjligheter till samhällsförändring. Laclau 

& Mouffe menar att då både objektivitet och social ordning förutsätter makt, är därför politikens syfte 

att visa på andra, alternativa möjligheter till betydelsebildning. Det innebär att det finns en länk mellan 

objektivitet och det politiska men däremellan finns också begreppet ”hegemoni”. Vägen från politisk 

konflikt till objektivitet går via ”hegemoniska interventioner”. Alternativa världsuppfattningar från 

konkurrerande diskurser inom samma fält undertrycks men finns kvar och ännu en gång råder en enda 

världsuppfattning som framstår som naturlig (a.a, s. 44). Hegemoniska interventioner är artikulationer 

som genom en kraft återupprättar entydighet. Kraft skall här förstås som ett undertryckande av 

existerande alternativa möjligheter (a.a, s. 55). Hegemoniska interventioner som upplöser konflikter på 

beskrivet sätt, benämns i diskursteori för ”antagonismer”. Dessa står att finna där diskurser krockar, 

men också i kolliderande och oförenliga identiteter (a.a). 

Hegemoni och diskurs har likheter: bådadera innebär en fixering av elementen i moment men 

skillnaden utgörs av att den hegemoniska interventionen också besitter egenskapen att genomföra 

fixeringen mitt över de diskurser som antagonistiskt kolliderar. Diskursen undermineras alltså utifrån 

det diskursiva fältet och en annan diskurs överlagrar den, därav kan den reartikulera dess element. Om 

en enda diskurs åter dominerar där det tidigare rådde antagonism innebär det att den hegemoniska 

interventionen har lyckats (a.a, s. 55). Laclau och Mouffe menar att den fysiska verkligheten är 

fullständigt socialt överlagrad eftersom de menar att fysiska objekt i sig själva saknar inneboende 

betydelse och alltid uppfattas utifrån den diskursiva kontexten. Winther Jörgensen & Phillips menar att 

många tror att någonting som ”verkligheten” inte existerar i diskursteorin men teorins uppfattning är 

att den finns, också utanför det lingvistiska, men att tillträdet till den uppfattas gå genom diskurser 

(a.a, s. 42). Därför uppfattas också diskurser som materiella av Laclau & Mouffe (a.a). I talet om barn 

som grupp exempelvis, finns det ett antal kriterier för vad ”barn” är och skillnaden mellan barn och 

vuxna existerar inte bara lingvistiskt utan också i fysiska institutioner som förskolor och lekparker, 

och dessa rum är en del av samhällets diskurs om barn (a.a).  

5.4 Diskurser formar det sociala arbetet  

Det sociala arbetet är kontextbundet genom historiska, geografiska och institutionella kontexter (Healy 

2014). Inom välfärds- och hälsokontexter konkurrerar olika diskurser med varandra om 

servicebrukarnas behov. Dessa diskurser baseras på olika förklaringsmodeller (a.a). Healy beskriver 

olika kategorier av diskurser vilka alla har gett form åt socialt arbete. Det hon benämner för dominanta 

diskurser formar välfärds- och hälsoinstitutioner medan service diskurser formar basen för det sociala 

arbetet. De dominanta diskurserna är starkt influerade av upplysningsidéer såsom individualism, 

rationalitet och objektivitet. Healy menar att då diskurser i samhället utformar det sociala arbetets 

praktik och dess kunskapsbas, är det viktigt att socialarbetare blir medvetna om vilka grundläggande 
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idéer och ideal som formar den institutionella miljö de arbetar i. Dessutom påverkar diskurser och 

teorier socialarbetarens syn och bemötande av klienten, men också själva konstruktionen av klientens 

problematik (a.a). Relationen mellan diskurser och det sociala arbetets praktik är dynamiskt i den 

bemärkelsen att det är diskurser som formar praktiken. Healy menar att socialarbetare aktivt kan 

använda sig av de olika förklaringsmodellerna men också vid behov ifrågasatta dem så att de i högre 

grad kan användas på ett kritiskt och reflekterande sätt (a.a).  

5.4.1 Dominanta diskurser 

Healy (2014) menar att det finns tre diskurser som har ett dominerande inflytande på själva 

konstruktionen av servicebrukares behov; den biomedicinska, den juridiska, och den nyklassisk 

ekonomiska där NPM (new public management) diskursen ingår. De bakomliggande idéerna och 

idealen för dessa diskurser tas ofta för givna och ifrågasätts sällan. Detta menar Healy, hindrar 

socialarbetare att se alternativa lösningar på sociala problem. Healy betonar att sociala problem många 

gånger blir individualiserade genom att den enskilde blir symtombärare för bakomliggande hindrande 

och begränsande strukturer. Alternativ kunskap undantrycks och ignoreras då de dominanta 

diskursernas idéer får stå oemotsagda, menar Healy (a.a).  

Social diagnostisering inom socialtjänst och kriminalvård är exempel på hur den biomedicinska 

diskursen influerat det sociala arbetets praktik. Medicinsk expertis har en framträdande roll i 

bedömning av bevis för t.ex. övergrepp och skador när det gäller barnskydd (Healy, 2014). 

Förespråkarna för (risk) - bedömningsinstrument menar att det är ett effektivt hjälpmedel för att ge 

adekvata insatser till olika problem med specifik karaktär (a.a). Samtidigt menar Healy att 

individfokus inom fältet är en effekt av social diagnostisering. När fokus ligger på förändring av 

normbrytande beteende hos individen blir bakomliggande strukturella problem ignorerade eller 

betraktade som oviktiga. Följden av detta kan bli att klienter som inte passar in i mallen faller mellan 

stolarna och blir utan hjälp (Healy, 2014). 

 Den andra dominanta diskursen som format socialt arbetet är den juridiska diskursen, Healy 

(2014) menar att den juridiska diskursen ser lagen som ett objektivt, logiskt och formellt system för att 

reglera samhället. Juridiken som diskurs kräver en tydlig kategorisering av berörda, t.ex. kärande, 

målsägande, psykiskt sjuk eller frisk. Lagen är rigid, auktoritativ, och opåverkbar av värderingar. 

Implementeringen av lagen inom socialt arbete delegeras i arbetskontexten (a.a). Samtidigt används 

den juridiska diskursen i socialt arbete för att stötta, försvara och förespråka klienternas medborgerliga 

rättigheter, men den bidrar även till social orättvisa då lagen och juridiska bedömningar inte beaktar de 

sociala och ekonomiska kontexterna (a.a).  
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Den tredje dominerande diskursen är den ekonomiska, som i sig består av två snarlika diskurser; 

nyklassisk-ekonomi och NPM (new public management). Dock är den förstnämnda mer rigid än 

NPM. Dessa två diskurser utmärker sig inom socialt arbete genom mottot att fördela begränsade 

resurser till maximal nytta. Välfärden skall i bästa fall privatiseras. Genom den fria marknaden 

stimuleras konkurrens mellan utförare som effektivt driver kostnaderna nedåt. Den fria viljan att själv 

välja vem som skall utföra servicetjänster ses som självklart då individen i denna diskurs är både 

rationell och ansvarig för sitt liv. Sociala problem ligger hos individen själv då denna diskurs helt 

bortser från strukturella orsaker till sociala problem. En effekt av dessa ekonomiska diskurser är 

decentraliering av ledarskap och förvaltning (Healy, 2014). 

5.4.2 Service diskurser 

Dominanta diskurser samspelar även med samhälls- och beteendevetenskapliga diskurser och andra, 

alternativa diskurser. Dessa servicediskurser formar basen för socialt arbete menar Healy (2014). Idag 

ser vi ett ökat inflytande inom socialt arbete från ”Psy” diskurser vilka grundar sig på psykologi och 

psykiatri som innefattar ett vetenskapligt förhållningssätt för att förstå och bemöta mänskliga problem 

med hjälp av kognitiv beteendeterapi och neurovetenskap. Kognitiv beteendeterapi fokuserar på 

kortsiktiga insatser för att förändra dysfunktionella beteenden. Neurovetenskap studerar hjärnan och 

nervsystemet. Forskningen om hjärnans plasticitet i relation till sociala villkor är dominerande i denna 

diskurs och påverkar flera fält inom socialt arbete så som missbruk, psykisk hälsa, barnskydd och 

ungdomspåföljder (a.a). Healy (2014) menar att i arbetet med marginaliserade grupper är psy-idéerna 

inte nog komplexa för att förstå kulturella, sociala och politiska kontexters många gånger förtyckande 

och hindrande betydelse för mänskligt beteende.  

Vid sidan av psy-diskurserna finns också de strukturellt inriktade diskurserna som kategoriseras in 

under de samhällsvetenskapliga diskurserna och fokuserar på hur socioekonomisk status påverkar 

livserfarenheter och livschanser. Sociologiska diskursers inflytande på socialt arbete har varit lika 

betydande som psy-diskurser. De sociologiska diskurserna förklarar sociala problem genom att 

undersöka den strukturella kontext där de uppstår (a.a). Dessa diskurser kan hjälpa klienten att 

tillsammans med socialarbeten utforska hur strukturella hinder kan ha bidragit till att vidmakthålla 

svårigheter, men också att utforska de positiva resurserna hos densamma (a.a). Vidare ifrågasätter de 

sociologiska diskurserna begrepp som ”objektiv verklighet” utifrån idén om sociala konstruktioner; 

vems konstruktion har företräde framför en annans (a.a).  
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6 Metodologiska och etiska överväganden  

6.1 En kvalitativ forskningsansats 

Beslutet att använda den kvalitativa metoden styrdes av syftet, mina frågeställningar och min valda 

teoretiska ram. Jag vill ge en nyanserad och fördjupad bild av mitt problemområde. Kvale (2006) 

menar att just forskningsintervjun som datainsamlingsmetod ger utrymme för människors berättelser. 

Dessa berättelser använder människor både för att göra sina egna men också andra människors 

handlingar meningsfulla (a.a). Forskningsintervjun kan, förutom att sätta människors föreställningar i 

sitt sammanhang också tillåta ambivalens, osäkerhet och motsägelsefullhet, någonting som 

kvantitativa metoder har svårt att gripa (a.a). Ämnet som jag har valt att studera är komplext och 

studiens ontologiska utgångspunkt i förhållande till teori och metod är konstruktionistiskt. Jag sällar 

mig därför till ståndpunkten att alla sociala fenomen är konstruerade i samspel människor emellan 

(Bryman, 2014). Winther Jörgensen & Phillips (2014) menar att då subjektet i det diskursanalytiska 

angreppsättet använder språket för att skapa representationer av verkligheten, återspeglar inte detta en 

existerande verklighet därför att representationerna medverkar till själva skapandet av densamma. Det 

diskursanalytiska angreppsättet betyder däremot inte att någonting som verkligheten inte finns, 

däremot får det bara betydelse genom diskurs. Analysen av min insamlade empiri är tolkande. Med 

tanke på att tidigare forskning visat på komplexiteten i uppdraget som biståndshandläggare, är studiens 

förtjänst inte att generalisera resultatet utan tvärtom, att ytterligare belysa och beskriva ett både viktigt 

och mångbottnat område som dessutom är under ständig förändring. 

6.2 Genomförandet av semistrukturerade intervjuer 

Mitt empiriska material utgörs av fem entimmes semistrukturerade intervjuer, vilka är konstruerade av 

mig, tillsammans med studiens informanter. Kvale (2006) menar att datainsamlingen är en 

konstruktion människor emellan inom en speciell kontext. Jag använde mig av en intervjuguide med i 

förväg formulerade frågor som täckte de områden jag ville utforska närmare. För att täcka in så 

mycket som möjligt under intervjuerna konstruerade jag frågorna utifrån tidigare forskning, min valda 

teori och mina egna forskningsfrågor. Kvale (2006) menar att varje intervjufråga både kan bedömas 

tematiskt och dynamiskt, där det förstnämnda avser relevansen för forskningsämnet och det 

sistnämnda avser det mellanmänskliga förhållandet under intervjun. För att lyckas skapa bra 

intervjufrågor menar Kvale (2006), att forskaren skall tänka på att frågan bör bidra tematiskt till 

kunskapsproduktionen och dynamiskt för att möjliggöra ett gott samspel mellan forskaren och 

respondenten (a.a). Kvale (2006) menar också att fördelen med semistrukturerade intervjuer är 

utrymmet som ges till att ställa följdfrågor, uppmuntra till spontana berättelser och att få fylliga och 

detaljerade svar. Dessutom är följdfrågor ett bra sätt för forskaren att kontrollera att hon uppfattat och 

tolkat svaret korrekt, vilket också ökar studiens kommunikativa validitet (Kvale, 2006).  



15 
 

Under mina fem intervjuer lät jag informanterna berätta relativt fritt samtidigt som jag ändå utgick från 

min intervjuguide för att inte tappa fokus. Intervjuerna var förhållandevis olika, ibland talade vi länge 

om en fråga medan andra frågor fick mindre utrymme. Jag försökte att vara flexibel utan att för den 

skull tappa fokus. Ibland hoppade vi mellan olika frågor och teman utan att för den skull lämna 

huvudspåret. Det hände också att vi tillsammans, just genom användandet av följdfrågor, landade i nya 

och spännande frågeställningar som jag själv inte hade reflekterat över innan intervjutillfället. Bryman 

(2011) menar att den kvalitativa forskningsintervjun är en flexibel process där följdfrågorna både kan 

bredda och fördjupa informanternas utsagor. Jag spelade in intervjuerna på min mobiltelefon för att i 

ett senare skede ha möjlighet att transkribera mitt material. Telefonen är utrustad med knapplås för att 

säkerställa att ingen annan än jag själv kunde ta del av min insamlade empiri. Kvale (2006) menar att 

när en muntlig utsaga transkriberas och övergår till en skriftlig sådan, sker det alltid genom forskarens 

bedömningar, val och olika avgöranden. Därför menar Kvale, att också transkriberingen är en 

konstruktion. En transkriberad intervju är en blandning mellan en muntlig diskurs och en skriven text 

och blir forskarens arbetsredskap för tolkning och analys (a.a).  

I första skedet av analysen av min insamlade empiri skrev jag ut intervjuerna ordagrant. Andra 

skedet bestod av att sålla bort sådant som var ovidkommande för min analys tex utfyllnadsord som 

”hm” och ”alltså”. I vissa fall lät jag ändå vissa utfyllnadsord stå kvar i de fall de betonade någonting 

viktigt i en utsaga och för att inte helt förlora känslan av talspråk. De citat jag har valt ut till 

analysavsnitten i studien är så nära råmaterialet som möjligt utan att för den skull vara besvärliga att 

läsa. Samtidigt menar Kvale (2006) att en omkonstruktion och en första tolkning av insamlat 

intervjumaterial alltid sker i och med transkriberingen och redigeringen av småord.   

6.3 Urval 

För att få svar på mina forskningsfrågor använde jag mig av en lämplig urvalsmetod för insamlandet 

av empiri. Jag använde den urvalsmetod som Bryman (2011) benämner för snöbolls- eller kedjeurval. 

På grund av tidsbrist hade jag svårt att använda mig av andra urvalsmetoder.  

Initialt fick jag tips av min handledare på min gamla praktikplats om en person som hon trodde 

skulle lämpa sig för denna studie. Personen i fråga visade sig vara lämpad för att svara på mina 

forskningsfrågor och var glad att få bidra med empiri till studien. Den första informanten tipsade mig 

om andra potentiella informanter som kunde vara informationsrika. Jag använde mig också av mitt 

eget kontaktnät inom sfären för socialt arbete för att finna lämpliga intervjupersoner. Dock var ingen 

av studiens informanter kända för mig sedan tidigare. Initialt intervjuade jag sex personer men en 

intervju blev tyvärr inte inspelad pga. den mänskliga faktorn. De personer som visade intresse för att 

delta i studien fick ett sms eller e-post där jag beskrev syftet med studien. Jag skrev också att 

deltagandet var frivilligt, att de kunde avbryta sin medverkan när helst de ville och att de var 

garanterade anonymitet i den utsträckning som var möjlig. Att två informanter arbetade på samma 
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arbetsplats gjorde att det stod utanför min makt att garantera dem anonymitet gentemot varandra. 

Dessa två informanter var kollegor men hade dock olika arbetsuppgifter. Samtidigt var sannolikheten 

hög att dessa två informanter pratade med varandra om deltagandet i studien. Tid och plats bestämdes 

i samråd med informanterna och intervjuerna genomfördes på caféer i två fall, och på informanternas 

respektive arbetsplatser i tre fall. 

Innan intervjuerna började fick informanterna två dokument, ett med information om de etiska 

principerna gällande forskning, samt en blankett att skriva på för medgivande av deltagande i studien. 

Mina kontaktuppgifter och min handledares e-post fanns även med på medgivandeblanketten. Jag 

informerade slutligen informanterna om att intervjuerna inte skulle komma att vara tillgängliga för 

någon annan än mig själv.  

Bryman (2011) menar att forskaren bör beakta urvalets representativitet för studiens 

förekommande syfte och frågeställningar. I mitt fall kan det diskuteras huruvida den informant som 

inte arbetade myndighetsutövande var representativ i samma utsträckning som de övriga 

informanterna. Samtidigt menar jag, att genom att välja en person, som jobbar inom samma 

organisation som resterande informanter; socialtjänsten och vars uppdrag inte är myndighetsutövande, 

men ändå är en del av ekonomiskt bistånd. Ja, då blir skillnader i uppdraget desto mer framträdande 

när det sätts i relation till två av socialtjänstens grundläggande värderingar.   

6.4 Etiska principer om forskningsdeltagande  

Kvale (2006) menar att den etiska dimensionen är närvarande under hela forskningsprocessen. 

Undersökningar grundade i intervjuer menar Kvale, är ett moraliskt företag. Forskningsetiska rådet har 

ställt upp ett antal krav och principer beträffande forskning inom i humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Individskyddskravet är utgångspunkten för samtliga forskningsetiska överväganden och 

inbegriper skydd mot otillbörlig insyn i forskningspersonens livsförhållanden, men också mot psykisk 

eller fysisk skada, förödmjukelse och kränkning. För att konkretisera det grundläggande 

individskyddskravet har forskningsetiska rådet formulerat fyra principer vilka alla som bedriver 

forskning skall beakta: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

I min studie konkretiserades de fyra forskningsetiska kraven genom att jag: 1) Informerade 

intervjupersonerna om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och de hade rätt att avbryta sin 

medverkan när helst de ville. 2) Intervjupersonerna skrev under ett av mig upprättat dokument där det 

framgick att de samtyckte till att medverka i min studie. Jag vill också nämna att det även fanns en rad 

för underskrift där det stod att ”Jag samtycker inte till att medverka i denna studie”, i det fall någon 

skulle ändra sig på plats. 3) Intervjupersonerna identitet har tryggats under studiens alla steg på det sätt 

jag själv kunde påverka detta. De skriftliga medgivandeblanketterna och ljudinspelningarna från 

intervjuerna skyddades på så vis att ingen annan än jag själv kunde ta del av dem. Intervjupersonernas 
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namn avidentifierades och ersattes med fingerade sådana. 4) Intervjupersonerna informerades om att 

min insamlade empiri aldrig skulle användas för något annat syfte än den aktuella studien.  

Vetenskapsrådet (2011) skiljer i sin skrift ”God forskningssed” på moral och etik. Moralen, menar 

de, visar sig i både i människors val och handlingar. Etiken menar forskningsrådet, är en ”(…) 

medveten, reflekterad och motiverad moral, som man ger en så klar formulering som möjligt och som 

framställs som ett system” (Vetenskapsrådet, 2011, s. 15). Birgitta Forsman (1997) delar upp 

forskningsetiken i inomvetenskaplig och utomvetenskaplig forskningsetik. Med inomvetenskaplig 

forskningsetik menas att säkra forskningsresultatens tillförlitlighet t.ex. att inte förfalska eller 

förvanska data. Utomvetenskaplig forskningsetik berör bl.a. metoder och konsekvenser av forskningen 

(a.a). 

6.4.1 Författarens reflektioner angående den etiska dimensionen  

Kvale (2006) menar att deltagande i en forskningsstudie kan få olika konsekvenser för de 

medverkande men att det är svårt att i förhand sia om vilka. Forskaren bör ändå alltid ha detta i minnet 

menar Kvale. I de fall informanterna berättade personlig information stängde jag av inspelningen. Jag 

är själv en mycket vetgirig person som frågar om det är någonting jag inte förstår ”Hur menar du nu? 

”Hur tänkte du då? ”Berätta!” Denna approach kan möjligtvis ha upplevts som påträngande av 

informanterna. Jag uppfattade dock inte att så var fallet. Samtidigt är det svårt för mig att veta hur 

informanterna kände och tänkte under och efter intervjuerna. Dock frågade jag om intervjusituationen 

kändes bra efter varje avslutad intervju. Jag berättade också att informanterna kunde kontakta mig om 

de hade frågor och funderingar.  

En annan tanke rörande den etiska dimensionen, beträffande kvalitativa intervjuer, är att 

informanterna i den här studien troligtvis funderade över sin egen yrkesroll efter avslutade intervjuer. 

Det är också möjligt att intervjuerna bidrog till att någon informant fick en förändrad syn på sin egen 

yrkesroll och sitt uppdrag. Fröjdlund- Göransson (2009) menar att när biståndshandläggarna arbetar 

utifrån de strukturella- och organisatoriska villkoren är de medskapare till verksamhetens policy. Det 

kan vara svårt, menar författaren, att som biståndshandläggare ifrågasätta strukturerna då man inte 

alltid är medveten om sin egen del i processen, och kanske inte heller vill ifrågasätta det egna arbetet. 

En informant utryckte spontant att det kändes spännande och utvecklade för socialarbetaridentiteten att 

delta i studien.  

Ett etiskt dilemma i min studie har varit det postmoderna synsättet som betraktar individen som  

Decentrerad. Detta synsätt står i polemik med grundidén i den kvalitativa forskningsansatsen, där 

intervjun som datainsamlingsmetod specifikt betonar individens unika upplevelse (Kvale, 2006). I mitt 

fall ser jag informanternas utsagor som diskurser eller närmare bestämt, diskurser som talar genom 

informanterna. Kvale (2006) menar att det inte är självklart att informanterna alltid förstår den teori 

som forskaren har valt att tolka utsagorna utifrån. Detta, menar Kvale, förvandlar själva innebörden av 

utsagan. Det kan också hända att informanterna inte ställer sig bakom de idéer som ligger till grund för 
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den teori som utsagorna tolkas och analyseras utifrån. Jag vill ändå mena att en tolkning just är en 

tolkning, och sett genom andra teoretiska perspektiv skulle utsagorna med största sannolikhet generera 

en annan sorts kunskap och förståelse om samma fenomen. Det är ändå viktigt att betona att 

informanterna självklart äger rätten till sin egen tolkning av utsagorna. Min tolkning, min insamlade 

empiri, är trots allt, endast en av flera tolkningsmöjligheter och förståelsehorisonter.   

6.5 Diskursanalys 

Winther Jörgensen & Phillips (2014) menar att med diskursanalysen följer ett färdigt ”paket” som för 

forskaren är nödvändigt att följa. Paketet innehåller ontologiska och epistemologiska premisser om 

språkets betydelse i den sociala konstruktionen av världen. Men även teoretiska modeller, 

metodologiska principer gällande angreppsättet för det studerade och slutligen, specifika tekniker för 

den lingvistiska analysen. Författarna menar således att teori och metod är ihopkopplade. 

Jag finner Laclau & Mouffe´s diskursteori relevant för min studie med tanke på teorins uppfattning 

om subjektet och identiteten och de meningsbildande processerna. Just diskursernas 

verklighetskonstituerande effekt; konstituerandet av subjekt och identiteter betraktar jag som relevant 

och viktigt för min studie genom att visa på relationen mellan kunskap och sociala processer och 

kunskap och social handling. En antiessentialistisk syn som denna berättar således att både 

världsbilder och identiteter kunde varit annorlunda, men också att de kan förändras med tiden.  

Subjektet är i diskursteorin alltid delvis strukturerat, av diskurserna bestämt, men också relationellt, 

fragmenterat och överdeterminerat (Winther Jörgensen & Phillips, 2014). När subjektet är 

överdeterminerat positioneras det enligt teorin i en mängd olika diskurser samtidigt. Dessa oavbrutna 

positioneringar ger upphov till konflikter då motstridiga diskurser gör att identiteter hindrar varandra. 

Detta sker också om motstridiga krav ställs på subjektet i samma kontext. Diskursteorins uppfattning 

om subjektet och identiteten har gett mig värdefulla analysredskap för att problematisera och beskriva 

hur informanterna positionerar sig i diskurser, i relation till uppdraget, i förhållande till klienten, i 

förhållande till organisationen och i förhållande till två av socialtjänstlagens grundläggande principer; 

frivillighet och helhetssyn. Detta menar jag konstruerar informanternas yrkesroll och yrkesidentitet. 

Mitt syfte är inte att göra en renodlad och genomträngande diskursanalys och använda samtliga 

begrepp från vald teori. Teorins begrepp möjliggör dock en dynamisk approach på ett komplext och 

spännande undersökningsområde. 

6.6 Analysens genomförande 

6.6.1 Avgränsning av diskurser 

För att nå mitt syfte och besvara mina frågeställningar har jag i analysen problematiserat och belyst 

hur informanterna positionerar sig i förhållande till diskurser inom ramen för deras uppdrag. För att 

möjliggöra detta har jag i analysförfarandet använt mig av Karen Healy´s (2014) tolkning av den 



19 
 

juridiska diskursen, den (bio)medicinska diskursen och NPM diskursen. I kapitel 7.5 använder jag mig 

också av riskaversionsdiskursen, beskriven av Carey (2014). Förutom dessa fyra diskurser identifierade 

jag två av mig namngivna diskurser, ”soctantsdiskursen och ”den humanistiska 

människosynsdiskursen”. Talet om ”soctanten” återkom under alla intervjuer och användes av 

informanterna för att beskriva hur de inte ville vara i sin yrkesroll. Den humanistiska 

människosynsdiskursen, avser den människosyn som beskrivs i portalparagrafen (1 kap.1§ SoL). Det 

bör poängteras att dessa är mina egna konstruktioner, och endast ett sätt att uppfatta materialet på. 

Samtidigt menar Winther Jörgensen & Phillips (2014) att både avgränsning och identifiering av 

diskurser i förhållande till analys av empiri är någonting som forskaren konstruerar som ett hjälpmedel 

i analysen.  

6.6.2 Analysförfarandet 

Efter transkriberingen av min insamlade empiri, vars process jag beskriver i kapitel 6.2, läste jag först 

noggrant igenom mitt intervjumaterial flera gånger för att bilda mig en allmän uppfattning. I nästa steg 

delade jag in materialet i teman, varpå ytterligare tematiseringar följde. Allt för att tydligt kunna 

presentera empirin i relation till studiens syfte och frågeställningar. För att presentera studiens resultat 

har jag valt att använda mig av de citat som framstår som de mest relevanta med tanke på just studiens 

syfte och frågeställningar. Fokus för min analys är att problematisera och belysa hur informanterna 

positionerar sig i förhållande till diskurser inom ramen för sina uppdrag och vilka konsekvenser det 

kan tänkas få för deras yrkesidentitet. Syftet med denna studie är således inte att på ett uttömmande 

sätt analysera varje nämnd diskurs, dess nodalpunkter och dess kedjor av moment.   

Studiens resultat och analys presenteras i ett och samma kapitel under fyra rubriker som knyter an till 

studiens syfte och frågeställningar. Studiens empiri, i form av representativa citat, presenteras under 

varje rubrik och analysen sker under respektive rubrik i löpande text. Resultatet presenterats således 

först under varje rubrik. Empirin har analyserats utifrån diskursteori i förhållande till tidigare 

forskning, diskurser inom fältet, begreppen helhetssyn, frivillighet och slutligen, antagonistiska 

subjektspositioner.  

6.7 Metoddiskussion och studiens tillförlitlighet 

Studiens forskningsdesign är utformad utifrån: 1) Ett för socialt arbete relevant, utförligt beskrivet och 

komplext problemområde. 2) Tidigare forskning. 3) En särskild teori och medföljande metod.  

Jag vill mena att detta har hjälpt mig att inta ett kritiskt förhållningsätt till mitt studieobjekt och till 

mitt empiriska material. Med hänsyn till detta faktum vill jag mena att studiens utformning, metod och 

valda teori bidrar till studiens tillförlitlighet. Bergström & Boreus (2005) menar att i de fall där 

forskaren är en del av den diskurs hon både undersöker och beskriver, är det inte helt oproblematiskt 

för forskaren att ställa sig utanför diskursen.  
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Winther Jörgensen & Phillips (2014) menar att det är viktigt att forskaren tillåter transparens, vilket 

innebär att redovisa samtliga steg i analysen så att läsaren kan förstå hur studiens slutsatser är 

kopplade till empirin. Detta har jag gjort mitt bästa för att uppfylla genom att jag i analysen 

genomgående berättar hur jag har tänkt. Jag kopplar också delar av studiens resultat till tidigare 

forskning.  

Samtidigt menar Kvale (2006) att inom postmoderna perspektiv är begrepp som validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet sedda som rester av en slags modernistisk korrespondensteori för 

sanning. Inom kvalitativ metod är dock inte generaliserbarhet ett omöjligt projekt, utan Bryman (2011) 

menar att begreppet ”teoretisk mättnad” är ett sätt för forskaren att möjliggöra en bedömning om hur 

många intervjuer som behöver göras innan liknande beskrivningar återkommer (a.a). Tidsbrist 

påverkade dock min möjlighet att intervjua så många att jag åstadkom teoretisk mättnad i 

förekommande studie. Samtidigt vill jag ändå påpeka att studiens resultat till viss del överensstämmer 

med tidigare forskning inom området, och därför kan betraktas som teoretisk mättnad ur ett sådant 

perspektiv. En annan aspekt av tillförlitlighet i kvalitativa studier, dit diskursanalys räknas, är att 

forskaren bör fokusera på att få så täta beskrivningar av ”(…) detaljer som ingår i en kultur” (Bryman, 

2011, s. 354-355). Detta menar jag att jag har fått genom att ställa följdfrågor under intervjuerna. Jag 

menar att min studie är valid, utifrån min valda metod, för att få svar på mina forskningsfrågor. 

Studien är även motiverad i förhållande till problemområdets komplexitet. Kvale (2006) menar dock 

att just ur ett postmodernt perspektiv söker forskaren inte efter någonting generaliserbart universellt. 

Studiens grundantaganden skall förstås som endast ett av många sätt att uppfatta det undersökta 

problemområdet på. Denna studie bidrar till en ökad förståelse och är ett exempel på hur yrkesrollen 

och yrkesidentiteten kan konstrueras. 

7 Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras studiens empiri i form av representativa citat, vilka analyseras under fyra 

rubriker som alla relaterar till studiens syfte och frågeställningar: 7.2 Frivillighet som begränsning och 

antagonistiska subjektspositioner, 7.3 Krav, byråkrati och antagonistiska subjektspositioner 7.4 

Helhetssyn, specialisering och antagonistiska subjektspositioner 7.5 Konstruktionen av soctanten. 

Under dessa rubriker kommer jag i analysdelen att problematisera och belysa hur socialsekreterarna 

positionerar sig i förhållande till diskurser inom ramen för deras uppdrag. Jag undersöker också om det 

existerar oförenliga eller konkurrerande diskurser inom det egna fältet. Och i sådana fall, vad det kan 

tänkas få för konsekvenser för yrkesrollen och yrkesidentiteten, men också för brukarna. Innan 

analysen börjar låter jag informanterna presentera sig själva. 
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7.1 Informanterna presenterar sig 

7.1.1 My 

My: Mitt uppdrag är att hjälpa folk som har det ekonomiskt svårt. Jag jobbar på enheten för 

ekonomiskt bistånd, det är ett komplext arbete skulle jag säga.  

Jag: Vilka är det som söker sig till er? 

My: Vem som helst kan komma, vem som helst kan ansöka. Först går det igenom mottagningsenheten 

och då tittar dom på de grundläggande grejerna, äger du någonting? Har du en bostadsrätt? Ja då går 

det ju inte. Äger du andra saker? Har du tillgångar som en bil? Har du nyligen varit utomlands? Då 

måste du vänta i tre månader.  

7.1.2 Pontus 

Pontus: Mitt uppdrag är att arbeta för att förhindra vräkningar för att undvika så att folk inte blir 

hemlösa.  

Jag: Hur får du veta om någon person håller på att bli vräkt? 

Pontus: Alla hyresvärdar måste meddela socialtjänsten ifall de tänker säga upp kontraktet och då 

räknar man väl med att dom ska flytta ut det datumet. Om man inte flyttar ut det datumet då det blir 

vräkning. Många flyttar innan för att slippa en prick i vräkningsregistret. 2015 har börjat riktigt illa, 

det är pensionärer som blir vräkta och äldreomsorgen går inte in och tar dem för de har inget 

omvårdnadsbehov.  

Jag: Pensionärer är den stora gruppen? 

Pontus: Pensionärer och psykiskt sjuka. Man ska inte vara psykisk sjuk, ska man vara sjuk så ska man 

vara frisk! 

7.1.3 Titti 

Titti: Mitt uppdrag är att utreda behovet och sedan att fatta ett beslut enligt LSS, SoL och riktlinjerna. 

Det är ett ganska tydligt uppdrag på så sätt. Man kan välja att se saker på väldigt många olika sätt och 

det betyder också att det spelar stor roll vad jag ställer för frågor och vilken information jag tar reda 

på. Mitt uppdrag är också att informera den sökande om vilken information jag behöver och vilka 

frågor jag kommer att ställa.  

Jag: Vilka är det som kommer till dig? 

Titti: Det är personer under 65 år med fysiska funktionshinder som bor hemma.  

Jag: Trivs du med ditt jobb, är det kul? 

Titti: Ja jag trivs väldigt men det är utmanande och ganska frustrerande.  

Jag: Varför frustrerande?  

Titti: Det är väldigt olika ingångar i tankesätten när de kommer till oss. En del tycker att de har betalat 

skatt hela livet och nu ska det få allt det där. 
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7.1.4 Ina 

Ina: Mitt uppdrag är dels att utreda behoven, klienternas behov i förhållande till dom insatser som de 

söker. Då är det boendestöd, daglig verksamhet eller sysselsättning beroende på vilken lag det är och 

kontaktperson som jag utreder, så det är väl mitt uppdrag men sen finns det också saker inom mitt 

uppdrag som att lotsa mina klienter rätt och om det är andra insatser som jag inte kan tillgodose eller 

erbjuda. Sen kan det finnas uppdrag att söka upp andra myndigheter eller samarbeta med psykiatrin.  

Jag: Vilka är det som kommer till er? 

Ina: Till oss på socialpsykiatrin kommer personer som är över 25 som har olika psykiska 

funktionsnedsättningar. Endera är det psykiatrin som initierar att den här patienten behöver de här 

insatserna eller att personen själv med hjälp av anhöriga eller god man lämnar en ansökan hos oss. 

Man behöver inte ha en neuropsykiatrisk diagnos för att vara på socialpsykiatrin utan det kan vara att 

man har en väldigt djup depression som gör att man får så pass stora funktionsnedsättningar i sin 

vardag att man behöver stöd men det är ett nålsöga man ska igenom där vid mottagningsenheten. 

7.1.5 Mia 

Mia: Mitt uppdrag är att motivera klienter som missbrukar alkohol och narkotika att lägga ner sitt 

missbruk. Samtidigt kan jag ju gå in och besluta att för att få det här, och för att gå in i behandling så 

måste vägen dit vara att du går till en beroendemottagning.  

Jag: Ja 

Mia: Är det frivilligt att man gör det då eller är det till viss del att man styrs av tvång och krav på det 

sättet då? 

Jag: Inte helt kanske. 

7.2 Frivillighet som begränsning och antagonistiska subjektspositioner 

Jag tycker att frivillighet kan ligga till last dessvärre om man är psykiskt sjuk. Vi har några sådana paranoida människor nu som riskerar 

vräkning och det är jättesvårt. Skitsvårt! Vi försöker ta hjälp av psykiatrin och hoppas att personen redan är aktuell där för att om de inte 

är det måste de gå dit själva och bli aktuella vilket de inte gör för de har ingen sjukdomsinsikt. Det verkar som om det har blivit en liten 

ändring nu för tidigare har vi kunnat ringa och säga att ”den här människan är i en psykos, hon har inte varit i kontakt med er tidigare, ni 

måste verkligen åka ut och göra en bedömning på henne”. Förut har de kunnat åka ut och göra en bedömning men nu säger de att ”Näe, 

är dom inte aktuella här så kan vi inte åka ut dit utan ni får ge dom vårat telefonnummer, ge våran adress!” (Pontus) 

Varför tror du att det har blivit så nu? 

 
Jag vet inte, dom hänvisar till en lag och jag vet inte om den lagen är ny eller om det är så att de har kommit på det där just nu Vi har pratat 

med vår högsta chef om det där så vi får väl se om det händer någonting, men om det är så att de hänvisar till lagar kan vi inte göra 

någonting. (Pontus) 
 

Healy (2014) menar att den juridiska diskursen har ett starkt inflytande på det sociala arbetet genom 

lagens suveränitet. Det innebär att lagen väger tyngre än kontextuellt bundna värderingar. Samtidigt 

ger också lagarna utryck för rådande samhällsvärderingar inom lagens specifika område. 

Socialsekreteraren i citatet ovan artikulerar frivillighet utifrån det synsätt som jag benämner för 

”frivillighet som begränsning”. Självbestämmande betonas starkt i socialtjänstlagens portalparagraf 

och ger uttryck för principen om människors lika värde och lika rätt till social trygghet, vård och 

omsorg. Frivillighet är också en av socialtjänstlagens grundläggande principer (SOU 1999:97). Även 

hälso -och sjukvårdslagen, HSL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
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bygger på frivillighet och innebär att verksamheten ska utgå från respekt för den enskildes 

självbestämmande och integritet. Begreppet frivillighet i Pontus uttalande sammanlänkas med en kedja 

av element: svårt psykiskt sjuka, ingen sjukdomsinsikt, ligger till last, ingen insats av psykiatrin, 

riskerar vräkning. Denna kedja av element beskriver en marginaliserad och utsatt grupp människor; 

inte tillräckligt sjuka för tvångsvård, däremot för sjuka för att själva söka sig till öppenvården. De 

riskerar dessutom vräkning. Handlingsutrymmet i subjektspositionen, det vill säga den sociala identitet 

som socialsekreteraren tilldelas i den juridiska diskursen i arbetet med ovannämnda grupp, blir 

begränsat genom rekvisitet om frivillighet i HSL och SoL. Frivillighet och självbestämmande hindrar 

därför också klienternas möjligheter att förändra sin situation och sitt psykiska mående i just detta fall. 

Detta innebär också att socialsekreterarens handlingsutrymme i omnämnda diskurs och i relation till 

uppdraget leder till en diskursiv konflikt om frivillighet och självbestämmande. Innebörden i 

begreppen frivillighet och självbestämmande blir här laddade med kontextuellt bundna och 

motstridiga värderingar och försätter socialsekreteraren i etiska dilemman. Klientgruppen riskerar att 

hamna i svåra och utsatta situationer och försvårar dessutom för Pontus i detta fall att arbeta för att 

”frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser” och ”respektera människornas 

självbestämmanderätt och integritet”  

Att frivillighet värderas högt i västvärlden återspeglas i lagarna och rekvisiten och kan ses som 

återspeglingar av ett samhälles normer och värderingar. Pettersson (2009) menar att det är svårt för 

socialarbetare att arbeta på det sätt lagen föreskriver med tanke på att den ideologiska och ekonomiska 

samhällsutvecklingen ofta leder till lagändringar. Samtidigt menar Pettersson att målen i 

portalparagrafen anger en humanistisk människosyn. Men i det diskursiva fältet som omger diskursen 

om den humanistiska människosynen i SoL, finns det andra uteslutna betydelser om vad begreppen i 

portalparagrafen skulle kunna innebära. Genom en reartikulering av begreppen i portalparagrafen 

skulle den rådande diskursen kunna utmanas och befria moments tillfälliga fixering. Gruppen ”svårt 

psykiskt sjuka utan sjukdomsinsikt” i Pontus utsaga, kan benämnas som en grupp inom gruppen ”alla 

kommuninvånare”, dvs. målgruppen för SoL insatser. Jag tolkar det som att det har skett en 

uteslutning här då skillnader inom den övergripande gruppen och den gruppen Pontus nämner faktiskt 

tycks ignoreras av lagstiftaren. Enligt diskursteorin är gruppbildning en politisk process som påverkar 

samhällets organisering (Winther Jörgensen & Phillips, 2014). Petterson (2009) menar att 

socialtjänstlagen ofta ger upphov till intressekonflikter då hänsyn ofta måste tas till ett mera allmänt 

intresse. Och starka intressen gynnas inte allt för sällan på de svagas bekostnad (Petterson 2009). 

7.3 Krav, byråkrati och antagonistiska subjektspositioner 

Socialt arbete är ju en grej när man stöttar rent fysiskt och psykiskt och jag upplever inte handläggarrollen på det sättet, det är väldigt tydligt 

en tjänstemannaroll där man sitter och fattar beslut. (Titti) 

 
Jag kan ju gå in och besluta att för att få det här och det här och för att få gå i behandling, måste vägen dit vara att du går till en 

beroendemottagning, är det frivilligt att du gör det då eller är det så att du till viss del styrs av tvång och krav på det sättet? (Mia) 
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Det är mycket krav och kontroll just inom försörjningsstöd, det är en svår balansgång. Därför är det viktigt att ha det där empatiska 

förhållningsättet gentemot klienten. (My) 

 
Alltså vissa dagar när man har värsta högen med papper man behöver gå igenom då kan jag tänka, för vems skull är det jag dokumenterar 

här, är det för organisationens skull eller är det för den som jag försöker hjälpa? (Ina) 

 
Att det ska vara en sådan byråkrati! Tänk att det finns psykotiska människor som får en lista på massor av saker som de ska redovisa och så 

säger vi att ”men han har ju inte lämnat lägenheten på fem år!” Då säger de, ” Nej men han måste göra det, annars kan han inte få 

försörjningsstöd”. (Pontus) 
 

Jag trodde att det fanns mera saker som vi kunde göra själva för att motverka vräkningar. Jag skulle vilja bestämma att vi kunde bevilja 
bistånd till små hyresskulder, därför att det kan gå så himla långt och det händer ingenting och så blir folk vräkta på grund av det. Man skulle 

samarbeta mera mellan enheterna, man skulle spara otroligt mycket pengar och lidande! (Pontus) 

 

Socialtjänsten är en välfärdsinstitution, en statlig myndighet där många, dock inte alla har i uppdrag att 

fatta biståndsbeslut enligt 4:1 § SoL. Myndighetsutövningen bemyndigas av den juridiska diskursen 

genom arbetskontexten och kan därför uppfattas som en maktdiskurs. De intervjupersoner som arbetar 

med myndighetsutövning framhöll både betydelsen men också innebörden av den maktposition de fick 

genom maktdiskursen i förhållande till klienterna. Myndighetsutövning förutsätter alltid ett bra 

bemötande, menade intervjupersonerna.  Detta tema diskuterades ur olika aspekter och 

intervjupersonerna betonade förutom ett bra bemötande framförallt vikten av att arbeta på ett 

rättssäkert sätt. Ett bra bemötande beskrevs med följande ord:  

 

 Att vara professionell. 

 Att vara trevlig. 

 Att bemöta klienterna som ”kunder”.  

 Att vara lite personlig.  

 Att vara bekräftande. 

 Att vara tydlig. 

 Att ha ett empatisk förhållningsätt.  

 Att göra myndighetsförfarandet enkelt. 

 Att klargöra vad som är realistiska förväntningar.  

 

Ett bra bemötande ekvivalerades med professionalitet av samtliga intervjuade. Healy (2014) menar att 

den juridiska diskursen i socialt arbete används för att stötta, försvara och förespråka klienternas 

medborgerliga rättigheter, samtidigt som den också bidrar till social orättvisa när lagen och juridiska 

bedömningar inte beaktar de sociala och ekonomiska kontexterna. Lundqvist (1998) illustrerar 

tjänstemannens ställning i organisationen utifrån fyra skilda roller: lojaliteten mot både överordnade 

och organisationen, lydnaden inför lagen, hänsynen till medborgarna och till sist, experten att beakta 

aktuell kunskap. Dessa av organisationen givna roller, menar Lundqvist kan leda till inre konflikter 

hos den enskilde tjänstemannen. De beskrivna rollerna kan utifrån diskursteori översättas som 

subjektspositioner som i oförenliga diskurser kan hamna i antagonistiska förhållanden till varandra då 

de hindrar varandra till att fullbordas. Tittis uttalande om att hon inte upplever tjänstemannarollen som 
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ett ”socialt arbete” belyser hur oförenliga sociala identiteter hindrar varandra från att fullbordas. 

Mästersignifikanten ”tjänsteman” är i uttalandet konstruerad kring någon som sitter och fattar beslut 

och utesluter därmed möjligheten att stötta klienten fysiskt och psykiskt, vilket framgår av citatet 

”Socialt arbete är ju en grej när man stöttar rent fysiskt och psykiskt och jag upplever inte 

tjänstemannarollen på det viset ”. Ina belyser i citatet ovan hur dokumentationskravet ibland får henne 

att fundera på för vems skull det är hon egentligen dokumenterar. Är det av lojalitet mot hennes 

överordnade och organisationen och lydnaden inför den juridiska diskursen som hon dokumenterar, 

frågar hon sig.  

7.4 Helhetssyn, specialisering och antagonistiska subjektspositioner 

Nu är det så att på försörjningsstöd vill de att allting ska gå in i en mall och man ska inte gå utanför den mallen för då kommer någon att få 
någonting som någon annan inte kan få och då blir det orättvist. Därför måste mallen vara så rigid vilket kan leda till att folk förlorar sina 

lägenheter! Jag tycker att man kanske måste tänka att ”nu är målet att han ska få behålla sin lägenhet” och så kanske man får släppa lite på 

reglerna. (Pontus) 
 

Ibland ser vi ju att det finns behov men att man inte uppfyller kriterierna man behöver uppfylla, då hamnar man lätt mellan stolarna. Man 
kanske har ett aktivt missbruk och då vill inte psykiatrin ta i en och vill inte psykiatrin ta i en är vi på socialtjänsten inte lika villiga att hjälpa 

till därför att om en insats ska fungera, exempelvis boendestöd, då kanske vi bedömer att personen måste ha en psykologkontakt för att det 

ska gå att jobba med människan. (Ina) 
 

Jag tycker att det är hemskt när jag märker i min egen organisation att det kan vara att en människa blir bollad mellan olika enheter tills den 

blir vräkt och sen så bor den ute i två veckor och tillslut hamnar på sjukhus och DÅ kan de ta hand om den. (Pontus) 
 

Javisst hyran kanske är oskäligt hög men ska vi säga nej till den kommer vi att få betala en hotellkostnad.  För det är” tak över huvudet-

garanti” och alla ska ha rätt till bostad. Man kan inte följa lagen till punkt och pricka utan får prova att göra individuella bedömningar. Lagen 
ger faktiskt utrymme till det eftersom det är en ramlag. (My) 

 

Socialtjänstutredningen (SOU 1999:97) slog fast att helhetssynen fortfarande är en grundläggande 

princip vad gäller själva synsättet på individer och grupper. Helhetssynen ska tillämpas genom att 

förstå individens eller gruppens sociala problem i förhållande till kontexten. De intervjupersoner som 

arbetade med myndighetsutövning menade att de i sitt arbetssätt hade en helhetssyn på klienten och 

problematiserade inte detta nämnvärt. Det framkom att de tolkade begreppet som att det handlade om 

samarbete med för klienten berörda instanser. De menade också att det ofta hände att de upplevde att 

en person hade behov men att denne blev utan hjälpande insatser då den inte passade in i mallen. En 

socialsekreterare berättade att hon i högre utsträckning än kollegorna gjorde individuella bedömningar, 

särskilt när det handlade om hyresskulder. Hon menade att SoL absolut ger utrymme för individuella 

bedömningar och utryckte besvikelse över de kollegor som struntade i det eller som inte vågade med 

tanke arbetsplatsens lokala riktlinjer. Jag tolkar in helhetssynen i det här därför att personen annars 

hamnar i nya svåra problem om denne blir bostadslös. Samtligt blir det också en stor belastning för 

stadsdelens ekonomi. Den socialsekreterare som inte hade ett myndighetsutövande uppdrag talade om 

helhetssyn som någonting oerhört problematiskt och utryckte frustration över klienter som blir bollade 

mellan olika enheter för att de inte passar in i mallen. Denna grupp får hjälp först när de positionerar 

sig som patienter i den medicinska diskursen och till följd av det, blir föremål för hjälpande insatser 

genom den juridiska diskursen. I Inas citat identifierar jag framförallt influenser av den medicinska 

diskursen och ”psy”- diskurserna när hon talar om sociala identiteter som ”aktiv missbrukare” och 
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”psykiskt sjuk”. Hon refererar dock inte till personen i citatet som ”psykiskt sjuk” utan som någon som 

psykiatrin ”inte vill ta i”. Uttryckt i diskursteoretiska termer menar jag att klientens möjliga 

subjektspositioner i socialtjänstens hjälpapparat i detta fall blir diskursivt konstruerade, reproducerade, 

och kategoriserade utav densamma. Ett omvänt förhållande gäller förstås sjukvården, i detta fall 

psykiatrin. Möjliga identiteter konstrueras i och av diskurser och handlingsutrymmet tillhörande de 

olika subjektspositionerna ger därför olika möjligheter till hjälpande insatser och bestäms av den 

diskursiva kontexten (Winther Jörgensen & Phillips 2014). 

Diagnostisering och kategorisering av klienter är sprunget ur den (bio)medicinska diskursen och 

har starkt influerat det sociala arbetets praktik världen över. Framförallt har det skett genom införandet 

av bedömningsinstrument för diagnostisering, kategorisering, behov och uppföljning (Healy 2014). 

Specialiseringen av socialtjänstens organisation har fått betydande konsekvenser både för 

handläggarrollen men också för brukare, som blivit indelade i specifika målgrupper för att passa in i en 

mall (Fröjdlund- Göransson 2009). En negativ konsekvens av detta är att många klienter faller mellan 

stolarna därför att specialiserade mottagningsenheter har försvårat för möjliga klienter att ta sig förbi 

mottagningsenheten, som har fått en grindvaktsfunktion in i systemet (a.a). Samtidigt har 

specialiseringen inneburit en större rättssäkerhet för klienterna eftersom socialsekreterarna har blivit 

experter inom sitt område (a.a).  

7.5 Konstruktionen av Soctanten 

Jag minns känslan jag hade när jag satt på föreläsningar och tänkte nu kommer jag att förändra världen! Jag tror att det är viktigt att påminna 

sig om den studenten ibland. (Ina) 

Vi hade väldigt många gamla eldsjälar, alltså lärare på socialhögskolan som hade stått på barrikaderna. Dom körde mycket det och det gick 

vi i gång på! Det var skönt att känna så men det släppte jag väldigt fort, tyvärr. Jag kände att jag brann väldigt mycket förut och det gör jag 

nog egentligen fortfarande men nu har jag inte det utrymmet för jag måste ju ta hand om alla mina papper.(Titti) 

Det var en extremt stressad och pressad arbetssituation som föranledde att jag föll i den här ”soctantsfällan”! (Ina) 

Jag tror att en stor del av mötet med brukaren är för att jag är jag. Samtidigt måste vi utvecklas och du har säkert andra tankar med dig 

eftersom du pluggar i dag och jag pluggade 2007. Kunskap förändras ju hela tiden så jag vill heller inte bli den där mossiga 

socialsekreteraren som inte har utvecklats. (Titti) 

Säger man att man jobbar som socialsekreterare till folk som inte arbetar med det här kanske de tänker på den här serien ”Hammarkullen”, 

kommer du ihåg den? Socialsekreterare som inte gör någonting och har näbbstövlar och jobbar mer ideellt än andra. (Pontus) 

Jag tycker ibland att det finns en jargong på arbetsplatsen av misstankar gentemot klienter ”alla fuskare!” att liksom prata i dom termerna. 

Jag tycker inte att det är trevligt överhuvudtaget, då känner jag att det känns fel. Jag vill absolut inte hamna i det! Det vore så sorgligt om 

man har tänkt att man har valt socionom för att kunna göra någonting för människor och så sitter man som en bitter socialsekreterare och tror 
att folk vill lura en på statens pengar. (My)  

 

Det är ofta omorganiseringar på socialtjänsten och det tror jag att är det mest stressande för då är det svårt att finna en trygghet i den nya 
organisationen när man vet att om tre år så låter det ”Det här var inget bra, nu gör vi på ett annat sätt!” När man har varit med ett tag så blir 

man rätt så less på det. (Titti) 

 

 
Vid genomläsning och tematisering av mitt intervjumaterial identifierade jag en möjlig ”soctant-

diskurs”. Soctanten är kvinna och arbetar med myndighetsutövning. Hon är lat och gestaltas i 

tidstypiska skor. Dessutom arbetar hon ideellt i högre utsträckning än andra. Soctanten är bitter därför 

att hon misstänker att klienterna vill lura henne på statens pengar och kategoriserar dem som 
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”fuskare”. Hon verkar inte heller vara intresserad av att ta till sig ny kunskap.  Ina beskriver hur en 

pressad arbetssituation föranledde att hon föll i ”soctantsfällan” medan My är rädd för att hamna i den 

bittra soctantens jargong på arbetsplatsen. Jag tolkar det också som att soctanten är äldre, dels för att 

hon kallas tant, dels beskrivs som mossig. Identiteten som soctant förefaller inte vara förknippad med 

någonting positivt och är någonting som man hamnar i, inte någonting man aktivt väljer. Jag tolkar det 

som att det kan bero på en pressad och stressad arbetssituation utifrån Inas citat, en cynisk jargong på 

arbetsplatsen utifrån Mys citat och oviljan eller oförmågan att ta till sig ny kunskap utifrån Tittis citat. 

Utifrån diskursteori menar jag att socialarbetaridentiteten är en ”mästersignifikant” med tanke på att 

varierande diskursiva konstruktioner både kan tillskrivas olika former av betydelse, men också olika 

former av diskursiva krav och förväntningar på beteende och handlande. Carey (2014) menar att 

dagens moderna ”högstress-arenor” är exempel på arbetsplatser där cynism ofta förekommer. 

Empiriska undersökningar har visat att statligt anställda socialarbetare klagar över byråkratin, den 

stressande arbetsmiljön, omorganiseringar, ökad arbetsbörda, ökat ansvar, personalbrist och 

svårigheter att rekrytera ny personal (a.a). Dessutom har fragmenteringen av socialarbetarollen ökat 

både de anställdas ansvar och arbetsuppgifter, samtidigt som handlingsutrymmet har minskat. Detta 

menar Carey har bidragit till känslor av ångest, skepticism och cynism. Forskning inom samma fält 

pekar på ytterligare influenser som ger näring, misstro och osäkerhet bland socialarbetare, t.ex. 

riskaversionsdiskursen. Riskaversionsdiskursen beskriver en arbetskultur där rädsla och misstro bland 

kollegor är dominerande till följd av rädsla för risker för försämring på arbetsplatsen. Carey nämner 

också den ”ideologiska retoriken” på arbetsplatsen som en av flera faktorer för groende cynism, 

exempelvis talet om ”deltagande” och ”valmöjligheter”, vilket Carey menar både genomskådas och 

starkt ifrågasätts av de anställda. 

8 Diskussion av studiens resultat och analys 

I följande kapitel kommer jag att se min egen studie i förhållande till kunskapsläget inom fältet och 

diskutera studiens resultat. Jag kommer också att knyta an till tidigare forskning inom mitt valda 

problemområde. Syftet med studien var att beskriva hur socialarbetarens yrkesroll och yrkesidentitet 

kan konstrueras i uppdraget som handläggare och i förhållande till rådande diskurser inom området.   

Studien visar att yrkesrollen konstrueras diskursivt, avhängigt kontexten och i förhållande till 

organisationens uppdrag för den enskilde socialarbetaren. Socialarbetaridentiteten/identiteterna ser jag 

utifrån min diskursteoretiska blick som en mästersignifikant, då varierande diskursiva konstruktioner 

tillskrivs olika former av betydelse men också olika former av diskursiva krav och förväntningar på 

handlande och beteende. Hur socialarbetarnas positionerar sig i den juridiska diskursen fick varierande 

genomslag i förhållande till frivillighet, helhetssyn och socialarbetaridentiteten. Utav de socialarbetare 

som hade ett myndighetsutövande uppdrag utmärkte sig My, som inte upplevde någon antagonism 

mellan den socialarbetare hon ville vara och hur hon positionerade sig i den juridiska diskursen. En 
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möjlig förklaring till det är att hon i högre utsträckning än andra använder sig av handlingsutrymmet i 

SoL för att göra individuella prövningar. Fröjdlund- Göransson (2009) menar att det är vanligt att 

biståndshandläggare upplever svårigheter att bevilja insatser utanför det standardiserade tjänsteutbudet 

och att klienter med särskilda behov dessutom försvårar arbetet. Jag föreställer mig att de 

socialarbetare som uppmuntrats av den egna organisationen eller enheten att bevilja insatser utöver 

standardutbytet när det finns skäl, borde uppleva en högre tillfredställelse med sin 

socialarbetaridentitet.  

Det är intressant att flera av respondenterna i John R. Graham & Micheal L. Shiers (2010) studie 

menade att själva socialarbetaridentiteten bidrog till deras totala SWB. Respondenterna upplevde att 

socialarbetaridentiteten sträckte sig bortom de arbetsrelaterade uppgifterna och även omfattade ett sätt 

att vara och förhålla sig till omvärlden. Pontus menade specifikt att enheten för försörjningsstöd i hans 

egen organisation inte gör individuella bedömningar av rättviseskäl. Det är en försvårande 

omständighet och hindrar utförandet av ett socialt arbete uppbyggt på socialtjänstlagens 

grundläggande värderingar. Samtidigt skall helhetssynen vara en grundläggande utgångspunkt i 

förhållande till den enskildes behov inom socialt arbete (SOU 1999:97), (SoL, SFS 2001:453). 

Fröjdlund- Göransson (2009) menar just att specialiserade mottagningsenheter har försvårat för 

möjliga klienter att ta sig förbi mottagningsenheten, som har fått en grindvaktsfunktion in i systemet 

(a.a).  

Det är viktigt att förstå att när biståndshandläggarna arbetar utifrån de strukturella och 

organisatoriska villkoren är de faktiskt medskapare till verksamhetens policy, menar Fröjdlund- 

Göransson (2009). Det kan vara svårt menar författaren, att som biståndshandläggare ifrågasätta 

strukturerna, då man inte alltid är medveten om sin egen del i processen och kanske inte heller vill 

ifrågasätta det egna arbetet. John R. Graham & Micheal L. Shier (2010) kom i sin studie fram till att 

vetskapen om gränser och begräsningar i den egna organisationen bidrog till ett högt SWB bland 

socialarbetarna. Just vetskapen om begränsningar i den egna organisationen, var samtliga  

socialarbetare i min egen studie var medvetna om.  

Trots att mitt empiriska material är förhållandevis litet, vill jag ändå mena att det framgår att 

diskursivt skapade positioner i olika diskurser antingen begränsar eller möjliggör handlingsmöjligheter 

och sätt att vara för socialarbetarna och brukarna. Samtidigt finns det ju inte hur många positioner som 

helst inom en diskurs och därför är inte heller handlingsutrymmet hur stort eller litet som helst.  

New Public Management (NPM) diskursen har lett till en omvandling av offentlig sektor som i sin 

tur genererat ökade arbetskrav och otillräckliga resurser, menar Astevik & Melin (2013). Deras studie 

visade på att moraliska konflikter och stress var symtomatiska hos socialsekreterarna i studien. 

Socialsekreterarna upplevde en konflikt mellan vad de ville åstadkomma och vad de faktiskt kunde 

åstadkomma. De gjorde också avkall på sina principer och professionella bedömningar genom att 

sänka ambitionsnivån istället för att riskera sin hälsa. Kopplat till min studie menar jag att 

konstruktionen av soctanten, som behandlas i kapitel 7.5, kan förstås i ljuset av NPM diskursen utan 
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att för den skull göra anspråk på kausalitet. Syftet att använda mig av diskursanalys som teori och 

metod i denna studie är inte att visa på direkta orsakssamband utan att belysa diskursernas 

verklighetskonstituerande effekt; konstituerandet av subjekt och identiteter. Både världsbilder och 

identiteter kunde alltså ha varit annorlunda och framförallt, de kan förändras med tiden. Petterson 

(2009) menar just att den ideologiska och ekonomiska samhällsutvecklingen kan leda till lagändringar 

och organisatoriska förändringar som i sin tur påverkar förutsättningarna för att bedriva ett socialt 

arbete som är uppbyggt på socialtjänstlagens grundläggande värderingar.   

Beträffande resultat och analys gällande den medicinska diskursen i min studie, framgår det att de 

brukare som diagnostiserats och kategoriserats som både missbrukare och psykiskt funktionshindrade 

av socialtjänsten riskerar att bli utan hjälp. Denna ofta utsatta grupp människor hamnar ofta i ett 

hjälplöst ingenmansland i farvattnet mellan socialtjänsten och landstinget. Möjliga identiteter 

konstrueras i och av diskurser och handlingsutrymmet tillhörande de olika subjektspositionerna ger 

därför olika möjligheter till hjälpande insatser och bestäms av den diskursiva kontexten. Socialt arbete 

är i dag starkt influerat av den medicinska diskursen och psy-diskurserna, Skau (2010) menar att 

kategoriseringen av brukarna i specifika målgrupper kan leda till stigmatisering. Att som klient bli 

insorterad i ett visst fack efter en redan given förklaringsmodell bidrar till ojämlika maktrelationer 

men också till ett annat bemötande av professionen (a.a). Stämplingen och kategoriseringen av klienter 

leder till att individuella behov och förutsättningar åsidosätts. Klienter är nödgade att underkasta sig 

normer och regler men också att bli objekt för diagnostiska, stödjande, hjälpande, frigörande eller 

undertryckande handlingar (a.a). Resultatet och analys i min studie påvisar hur snävt 

handlingsutrymmet i den medicinska diskursen kan bli när klienter har behov som sträcker sig tvärs 

över de olika specialiserade enheterna. Mitt resultat sällar sig till bilden som framträder i tidigare 

forskning, nämligen att det många gånger är ett komplext uppdrag att arbeta som socialarbetare inom 

socialtjänsten. Jag menar att Lundqvists (1998) illustration om tjänstemannens ställning i 

organisationen utifrån fyra skilda roller går att relatera till min egen studies resultat. Slutligen vill jag 

ändå betona att samtliga socialarbetare i min studie berättade att de trivdes med yrkesvalet, just därför 

att de gör någonting för människor. Sista ordet i denna studie får Christoffersen et al (2007) som 

menar att en av de viktigaste utmaningarna för socialarbetare i dag handlar om konsten att möta den 

andre som både medmänniska och klient på en och samma gång. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

Hur uppfattar du ditt uppdrag som socialsekreterare på din arbetsplats? 

Hur skulle du beskriva din yrkesroll på din arbetsplats? 

Upplever du att du kan förena ett ”gott socialt arbete” med de krav och förväntningar som 

ställs på dig i ditt arbete? 

Upplever du att du har möjlighet att påverka ditt arbete? 

Vilka metoder och eller instrument använder du dig av i ditt arbete 

Upplever du att du kan kritiskt granska de metoder du använder dig av i ditt arbete? 

Vilka förklaringsmodeller/metoder i socialt arbete ligger dig närmast personligen? 

Utifrån din position som socialsekreterare, finns det någonting du skulle vilja förändra i ditt 

uppdrag? 

Kopplat till ditt arbete som socialsekreterare/handläggare, vad kommer du att tänka på när jag 

säger 

 Helhetssyn 

 Frivillighet 

 Det förebyggande perspektivet 

 Din (socialsekreterarens) egen erfarenhet 

 Att vara professionell 

 Ett gott socialt arbete 

 Ett gott möte 

 Evidensbaserade metoder 

 Etik i ditt arbete 

 

Hur uppfattar du brukarnas möjligheter att påverka insatser/biståndsbeslut  

Hur önskar du att brukarna uppfattar dig? 

Hur tror du att brukarna uppfattar dig? 

Hur uppfattar du dig själv i ditt arbete? 

Finns det någonting du vill tillägga som du tycker är viktigt och som jag har missat att fråga 

om? 

 


