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Sammanfattning 

Titel: Att aldrig ge upp delaktigheten. Om socialsekreterares arbete för att klienten ska ha en 

röst i beslut som rör deras liv. 

Författare: Emma Bohlin och Betina Distler  

Syftet med studien var att undersöka socialsekreterares syn på delaktighet inom lagrummen 

SoL och LSS. Hur de beskriver delaktighet i sin roll som socialsekreterare i arbetet med vuxna 

med funktionshinder. Fokus var att undersöka hur socialsekreterare förstår begreppet och ser 

på sin roll för att uppnå delaktighet i sitt arbete med klienter. Materialet utgjordes av sju 

kvalitativa, semistrukturerade, intervjuer med socialsekreterare som jobbar inom funktionsstöd. 

Empirin bearbetades och analyserades tematiskt och gavs extra djup av de valda teorierna 

Handlingsutrymme, Företrädarskap och New Public Management. Studiens centrala slutsatser 

är att delaktighet kan vara ett effektivt verktyg för utredningsprocessen. Klientens funktion-

stillstånd, inställning och arbetsorganisatoriska villkor påverkar möjligheten till delaktighet och 

den ses därför som relativ. Samt att socialsekreterare använder sin kunskap och handlings-

utrymme för att möjliggöra eller, i vissa fall, begränsa delaktighet.  

 

Nyckelord: delaktighet, funktionshinder, handlingsutrymme, företrädarskap, New Public 

Management.  

 

  



 

 

 

Abstract 

Titel: Never give up participation. Social workers’ work for the service user to have a voice in 

decisions that affect their lives. 

Authors: Emma Bohlin och Betina Distler  

The aim of the study was to investigate participation from the perspective of social workers in 

Sweden working within the law of The Swedish Act Concerning Support and Service to 

Persons with Certain Functional Impairments (LSS) and The Social Services Act (SoL). How 

they describe participation within their professional role as a social worker in their work with 

service users. The main focus was to investigate how social workers perceive participation and 

how they view their role in attaining participation. The empirics consisted of seven qualitative, 

semi-structured interviews with social workers working within functional support for adult 

service users. The empirics was processed, analyzed thematically and was given an extra depth 

through discreation, advocacy, and New Public Management. The central findings convey that 

participation can be an efficient tool in the investigation process. The service users’ condition 

of function, attitude and the work conditions are influencing the possibility of participation, 

hence participation can be regarded as relative. In addition, social workers use their knowledge 

and discreation to facilitate or, in some cases, restrain participation. 

 

Keywords: participation, disability, discreation, advocacy, New Public Management.  

  



 

 

 

Förkortningar 

AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation  

BmSS - Boende med särskild service 

IBIC - Individens behov i centrum 

LSS - Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

NPM - New public management  

SIP - Samordnad individuell plan 

SoL - Socialtjänstlag (2001:453) 

VPL - Vårdplanering 

 

 

  



 

 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning 1 

1.1 Bakgrund och problemformulering 2 

1.2 Studiens relevans för socialt arbete 2 

1.3 Syfte och frågeställningar 3 

1.3.1 Frågeställningar 3 

1.4 Avgränsning 3 

1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 4 

2. Fördjupningskapitel 5 

2.1 Lagrum 5 

2.1.1 Socialtjänstlagen 5 

2.1.2 Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade 5 

2.2 Begrepp och definitioner 5 

2.2.1 Individens behov i centrum 5 

2.2.2 Delaktighet 6 

2.2.3 Funktionsnedsättning och funktionshinder 6 

2.2.4 Mottag, allmän eller socialpsykiatrisk inriktning 6 

3. Tidigare forskning 7 

3.1 Redogörelse av använd tidigare forskning 7 

3.2 Delaktighet som svårdefinierat 8 

3.3 Särskilda områden där delaktighet problematiserats 8 

3.3 Rättssäkerhet och möjlighet att vara egen aktör 10 

4. Teoretiskt ramverk och begrepp 13 

4.1 Handlingsutrymme 13 

4.2 Företrädarskap (advocacy) 14 

4.3 New Public Management 15 

5. Metod och metodologiska överväganden 17 

5.1 Val av metod 17 

5.1.1 Studiens grundvalar 17 

5.1.2 Forskningsdesign 18 

5.1.3 Insamlingsmetod 18 

5.2 Urvalsprocess 20 



 

 

 

5.3 Genomförande av intervjustudien 21 

5.4 Bearbetning av empirin 23 

5.5 Analysmetod 23 

5.5 Studiens tillförlitlighet 25 

5.6 Forskningsetiska överväganden 26 

5.6.1 Forskaretik och forskningsetik 26 

5.6.2 Informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 27 

5.7 Arbetsfördelning 28 

6. Resultat och analys 29 

6.1 Begreppet delaktighet 29 

6.1.1 Information, förståelse och möjlighet att uttrycka sig 29 

6.1.2 Problematisering av delaktighet 31 

6.2 Att vara medlare 33 

6.2.1 Flexibilitet och struktur 33 

6.2.2 Aldrig ge upp klienten eller delaktigheten 35 

6.2.3 Olika viljor 38 

6.2.4 Undantag och låta gå 41 

6.3 Faktorer som påverkar delaktighet 44 

6.3.1 Organisatoriska ramar och krav 44 

6.3.2 Delaktighet beroende på lagrum 48 

6.3.3 Verktyg och hjälpmedel 50 

6.3.4 Klientens funktionstillstånd och inställning 52 

7. Avslutande diskussion 55 

7.1 Förslag på framtida forskning 58 

Referenslista 59 

Bilaga 1: Informationsbrev 61 

Bilaga 2: Information kring samtycke 63 

Bilaga 3: Blankett för samtycke 64 

Bilaga 4: Intervjuguide 65 

 

  



 

 

 

Förord 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till er socialsekreterare som ställde upp och tog er tid 

för att delta i studien. Era upplevelser är stommen för studien och det hade inte varit möjlig att 

genomföra utan er. Vi vill även ge ett stort tack till vår handledare Ann Simmeborn Fleischer 

som stöttat oss i den här processen och kommit med många värdefulla synpunkter. Sist vill vi 

tacka varandra för ett gott samarbete.   

Tack! 
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1. Inledning 

Delaktighet ses idag som ett självklart mål för socialt arbete. Men vad är delaktighet 

och vem har ansvar för den? Hur arbetar socialsekreterare med delaktighet och vilka 

svårigheter eller fördelar ser de med delaktighet? Detta var frågor som väcktes hos 

oss under vår praktikperiod terminen innan arbetet med uppsatsen. Vi fastnade för 

att delaktighet kändes som ett självklart mål men utan tydlig vägbeskrivning. Därför 

har vi valt att fördjupa oss i ämnet och presenterar nedan en studie vars syfte är att 

undersöka socialsekreterares syn på delaktighet inom lagrummen SoL och LSS. 

Hur de beskriver delaktighet i sin roll som socialsekreterare i arbetet med vuxna 

med funktionshinder. Fokus är att undersöka hur socialsekreterare förstår begreppet 

och ser på sin roll för att uppnå delaktighet. 

Enligt svensk grundlag ska det allmänna, alltså statliga och kommunala organ, 

verka för att alla ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Enligt 

Regeringsformen (1974:152) ska det allmänna motverka diskriminering av männi-

skor, bland annat på grund av funktionsnedsättning. Delaktighet är en mänsklig 

rättighet enligt fler av de FN-konventioner Sverige skrivit på (Socialstyrelsen, 

2017). Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsned-

sättning (artikel 3) tillhör fullständigt och faktiskt deltagande samt inkludering i 

samhället för personer med funktionsnedsättning de allmänna principerna.  

Det går att urskilja olika distinktioner av delaktighet i dagens samhälle. En mer 

mätbar och objektiv delaktighet i form av demokratiska rättigheter och till exempel 

rösträtt och valdeltagande. Samtidigt finns en mer subjektiv delaktighet där fokus 

ligger på om individen känner sig delaktig, något som är svårt att mäta (Sköld, 

1997). Vidare går det att betrakta delaktighet vertikalt, från översta styrande ned till 

klient, eller horisontellt mellan jämlika parter och kollegor. Likaså utifrån om 

delaktigheten är partiell eller full, alltså om klienten delvis eller helt kan bestämma 

(Paldanius, 1999; Pateman, 1970). Hur väl delaktigheten utformas kan ytterst vara 

ett mått på demokrati. Det är därför relevant att undersöka och diskutera hur 

offentliga förvaltningar arbetar med och ser på klienters delaktighet (Dellgran, 

Johansson & Höjer, 2015). 

https://www.zotero.org/google-docs/?VKFcnh
https://www.zotero.org/google-docs/?VKFcnh
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1.1 Bakgrund och problemformulering 

På 1970-talet avinstitutionaliserades vård, service och social omsorg. De dåvarande 

anstalterna kritiserades alltmer, parallellt med att socialförsäkringarna och 

välfärdsstaten i Sverige utvecklades. Det nya mer individbaserades systemet väckte 

kritik på grund av dess utvecklade byråkrati. Handikapporganisationer som In-

dependent Living från USA drev frågan att det skulle ses som en oinskränkbar rätt 

för personer med funktionsnedsättningar att framföra sina egna erfarenheter och 

kunskaper. Genom att synliggöra hur samhällets sociala och kulturella system 

hindrar personer från deltagande gavs begrepp som delaktighet och jämlikhet mer 

betydelse. Även det kunskapsöverläge som finns bland professionella utövare 

uppmärksammades och problematiserades. En decentraliserad styrning av 

handikappolitiken under 1990-talet kännetecknades av rättigheter och individual-

isering, men ställde också högre krav på individen att framföra sin vilja och sin 

talan. Personer med funktionsnedsättningar har gått från att betraktas som en 

“intagen” till att bli en medborgare och en aktör (Lindqvist, 2017). Dagens ställning 

för personer med funktionsnedsättning återspeglas i såväl riktlinjer från social-

styrelsen som svensk lagstiftning vilket behandlas i senare fördjupningskaptitel. 

För att säkerställa att personer med funktionsnedsättningar har möjlighet att vara 

aktörer och involverade i ärenden som rör personen är delaktigheten central. 

Socialstyrelsen (2012) har slagit fast att delaktighet behövs för att uppnå rätts-

säkerhet för klienten. Det finns dock inget tydligt tillvägagångssätt för hur del-

aktighet ska uppnås (Socialstyrelsen, 2017) och arbetet med delaktighet måste 

därför ständigt utvärderas och vidareutvecklas. Därmed kan delaktighet betraktas 

som något dynamiskt som går att omvärdera efter hur samhället förändras och 

utifrån hur delaktighet i sig betraktas. 

1.2 Studiens relevans för socialt arbete 

Ovan presenteras källor som proklamerar vikten av delaktighet. Delaktighet ses 

som en mänsklig rättighet och som en nödvändighet i både samhället och det sociala 

arbetet. Den historiska kontexten för personer med funktionshinder belyser hur 

gruppen gått från “intagna” till “aktör” där delaktigheten fått en tydligare plats. 

Eftersom delaktighet ses som en grundbult för hela det sociala arbetet är det relevant 

att fördjupa förståelsen för hur socialsekreterare uppfattar delaktighet samt hur 

https://www.zotero.org/google-docs/?gRBBfK
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delaktighet kan utformas i en offentlig förvaltning som möter klienter med 

funktionshinder. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares syn på delaktighet inom 

lagrummen SoL och LSS. Hur de beskriver delaktighet i sin roll som social-

sekreterare i arbetet med vuxna med funktionshinder. Fokus är att undersöka hur 

socialsekreterare förstår begreppet och ser på sin roll för att uppnå delaktighet.  

1.3.1 Frågeställningar 

❖ Hur ser socialarbetare på begreppet delaktighet kopplat till sitt arbete med 

vuxna personer med funktionshinder inom ramen för lagarna SoL och LSS? 

❖ Hur ser socialarbetare på sin roll i processen att uppnå delaktighet med sina 

klienter? 

❖ Vilka faktorer identifierar socialsekreterarna som begränsar eller möjliggör 

arbetet för delaktighet med sina klienter? 

1.4 Avgränsning 

Syftet för studien är att undersöka socialsekreterares syn på delaktighet inom 

lagrummen SoL och LSS. Hur de beskriver delaktighet i sin roll som social-

sekreterare i arbetet med vuxna med funktionshinder. Fokus är att undersöka hur 

socialsekreterare förstår begreppet och ser på sin roll för att uppnå delaktighet. 

Respondenterna för studien är således socialsekreterare från en förvaltning för 

funktionsstöd i en större stad i Sverige som arbetar med personer över 18 år. Barns 

delaktighet kommer därför inte ges utrymme i studien.  

Klienterna har inte hörts i studien, vilket kan anses problematiskt då de är högst 

delaktiga i processen kring delaktighet och i avgörandet om delaktighet finns i 

relationen mellan socialsekreterare och klient. Intervju med klienter har uteslutits 

för att undvika etiska dilemman men även då det hade gått emot studiens syfte. 

Studien ämnar inte på något sätt att uttala sig om hur klienterna uppfattar del-

aktighet eller hur socialsekreterare tror klienter uppfattar delaktighet. Fokus är att 

undersöka hur socialsekreterare förstår begreppet och ser på sin roll för att uppnå 

delaktighet. Inte heller har anhöriga eller andra relevanta myndighetspersoner som 

boendepersonal, personliga assistenter eller sjukvårdskontakter hörts. Dessa 
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grupper har exkluderats för att behålla en röd tråd genom studien och för att behålla 

fokus på studiens syfte.  

Vidare ligger fokus på delaktighetsprocessen mellan socialsekreterare och klient. 

Inte på klientens delaktighet i samhället. Studien är därmed avgränsad till mötet, 

utredningen och kontakten mellan socialtjänst och klient.   

1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 

Dispositionen för uppsatsen är som följande. Nedan presenteras ett kortare 

fördjupningskapitel för ökad förståelse i centrala punkter för studien. Därefter följer 

tidigare forskning som ger en överblick av rådande kunskapsläge och det teoretiska 

ramverk som används i studien. Val av metod och etiska överväganden förklaras 

samt motiveras varpå resultat och analys presenteras. Slutligen hålls en avslutande 

diskussion. 
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2. Fördjupningskapitel 

Nedan följer en beskrivning av aktuell lagstiftning samt fördjupning av viktiga 

begrepp inom ämnet för studien.  

2.1 Lagrum 

De relevanta lagarna Socialtjänstlagen (2001:453) och Lagen (1993:987) om stöd 

och service för vissa funktionshindrade förklaras i följande text. 

2.1.1 Socialtjänstlagen  

Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) är en ramlagstiftning där en individ har rätt att 

ansöka om bistånd, bland annat för livsföring i övrigt. Rätten till en insats prövas 

genom att utreda om det finns ett behov, om individen själv eller på annat sätt kan 

tillgodose behovet och om individen behöver insatsen för att uppnå en skälig 

levnadsnivå enligt 4 kap. 1 § SoL. Insatserna ska bidra till att individen stärks i att 

leva sitt liv självständigt. 

2.1.2 Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade 

Lagen (1993:987) om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) är en 

rättighetslagstiftning där en individ har rätt att begära stöd utifrån lagens tio olika 

insatser enligt 9 § LSS. En begäran prövas först genom kravet om tillhörighet i en 

av lagens tre personkretsar enligt 1 § LSS. Därefter utreds individens behov, om 

behoven tillgodoses på annat sätt och om individen behöver insatsen för att uppnå 

goda levnadsvillkor enligt 7 § LSS. Delaktighet i samhällslivet, jämlikhet i levnads-

villkor och att leva som andra är mål för lagstiftningen enligt 5 § LSS. 

2.2 Begrepp och definitioner  

I följande stycken definieras en central arbetsmetod och centrala begrepp för 

studien. 

2.2.1 Individens behov i centrum 

Individens behov i centrum (IBIC) är ett arbetssätt och ett stöd i socialsekreterares 

arbete för att kunna göra utredningar. IBIC finns för att skapa en samsyn och 

gemensamt språk kring individens resurser, behov och mål samt för att möjliggöra 

uppföljningar. Verktyget innebär bland annat att strukturera insamlat material efter 
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olika livsområden, där både individen, anhöriga och andra kan ge sitt perspektiv 

kring behov inom varje livsområde (Wallinder, 2021). 

2.2.2 Delaktighet 

Det finns olika sätt att se på delaktighet. Författarna i studien utgår från 

Socialstyrelsens (2017) beskrivning. De särskiljer delaktighet för klienten och 

delaktighet för den professionella. Där den professionellas delaktighet till viss del 

möjliggör klientens delaktighet.  

Enligt Socialstyrelsen (2017) handlar delaktighet om att den professionella i sin 

organisation behöver ha en inställning och en attityd som möjliggör delaktighet. 

Det kan sammanfattas som att den professionella engagerar sig och skapar öpp-

ningar till delaktighet, att det finns möjligheter i praktiken och att det finns 

skyldigheter kring delaktighet utifrån riktlinjer i arbetet. Vidare handlar delaktighet 

om individens tillfälle, förmåga och vilja till delaktighet, vilket kan sammanfattas 

som individens engagemang kring sin livssituation. Det handlar om att det ska 

finnas förutsättningar och möjlighet till delaktighet och att individen ska kunna 

välja. I slutändan är det individens upplevelse av delaktigheten som är avgörande. 

Delaktighet beskrivs också som en process och inte endast en engångsföreteelse vid 

ett särskilt tillfälle. 

2.2.3 Funktionsnedsättning och funktionshinder 

Funktionsnedsättning och funktionshinder är begrepp som används i studien. 

Socialstyrelsen (2021) definierar funktionsnedsättning som nedsättning av fysisk, 

psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder definieras som den 

begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 

omgivningen (Socialstyrelsen, 2021). I studien används båda begreppen, dels 

beroende på hur andra författare använder begreppen och dels beroende på vad som 

beskrivs i texterna. 

2.2.4 Mottag, allmän eller socialpsykiatrisk inriktning  

Socialsekreterarna i studien arbetar i olika enheter, med olika inriktningar, inom 

förvaltningen för funktionsstöd. Mottaget fungerar som en första kontakt med 

förvaltningen. Funktionsstödets mottag är generaliserat och tar emot samtliga 

ansökningar om funktionsstöd oavsett huvudproblematik eller ålder. Vidare så 

https://www.zotero.org/google-docs/?CYk6ft
https://www.zotero.org/google-docs/?39KlTD
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kallas i den här studien de enheter som socialsekreterarna benämner som 

“funktionsstöd vuxen” eller “fysiskt funktionsstöd” för enheter inriktade mot 

allmänt funktionsstöd för vuxna. Enheterna inriktade mot socialpsykiatri har mål-

gruppen vuxna med psykiska funktionsnedsättningar eller sjukdomar. I studien 

kommer ordet klient användas, oavsett om andra ord eller begrepp används som 

exempelvis brukare. Ordet vuxen används för en person som är över 18 år. 

3. Tidigare forskning  

Nedan presenteras kunskapsläget angående delaktighet, funktionshinder och social-

tjänst. Kapitlet tidigare forskning är baserad på åtta artiklar. Samtliga utvalda 

artiklar är peer-reviewed och publicerade 2010 eller senare. Nedan presenteras 

artiklarna, hur de har hittats samt varför de valts. Därefter följer resultaten från 

artiklarna sorterade utifrån teman relevanta för studien.  

3.1 Redogörelse av använd tidigare forskning 

Vetenskapliga artiklar har använts för att ge en bas och förförståelse för ämnet 

delaktighet. Dessa har hittats genom databaserna Supersök och Scopus som var 

tillgängliga via universitetsbiblioteket. I översättning från svenska till engelska har 

vi testat oss fram bland synonymer för att få så relevanta träffar som möjligt. De 

nyckelord som används i olika kombinationer är: participation, disability, Sweden 

och “social work” eller “social worker”.  

Delaktighet är ett brett ämne med olika utgångspunkter. Däremot var det svårt att 

hitta flera artiklar som berörde samtliga element av denna studie. För att få en stabil 

kunskapsbas var huvudkravet att artiklarna skulle beröra delaktighet, antingen 

explicit eller implicit. Två artiklar från Australien användes, och även om kontexten 

skiljer sig åt kan essensen av delaktighet anses jämförbar. Artiklarna från Australien 

lyfter problem relaterat till delaktighet, vilket tillför viktiga poänger till studiens 

underlag av tidigare forskning. Valet av artiklar som handlar om barn och del-

aktighet relateras till att det i den tidigare forskningen finns förhållandevis mer om 

barns delaktighet än vuxnas. I urvalet av artiklar har alltså intresset för del-

aktigheten i förhållande till funktionsnedsättning varit primärt, medan ålder eller 

geografi blivit sekundärt. 
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3.2 Delaktighet som svårdefinierat 

Följande artiklar lyfter svårigheten att rama in och definiera vad delaktighet är. 

Båda artiklar diskuterar styrande dokument men även andra viktiga faktorer i 

arbetet med delaktighet. 

Artikeln Elusive participation – Social workers’ experience of the participation of 

children with disabilities in LSS assessments (Hultman m.fl., 2019) valdes eftersom 

Artikeln hade en stor överensstämmelse med området av intresse för denna studien. 

Studien består av sju fokusgrupper med socialarbetare från 35 olika kommuner i 

Sverige. Den är kvalitativ och berör hur delaktighet kan ses som svårfångad. Syftet 

är att undersöka hur barn med funktionshinders beslutsförmåga förhåller sig till 

lokal kontext, lagrum och socialarbetarnas kunskap om funktionsnedsättningar och 

delaktighet. Resultatet visar på en diskrepans mellan riktlinjer, praktik och lag samt 

uppfattning kring normer. Olika perspektiv användes och bedömning av barnets 

förmågor var olika. Resultatet understryker vikten av att skapa förtroende och 

möjlighet att diskutera kring diskrepans, då delaktighet uppfattades som en ”hal 

tvål” och svårfångad med risk att reduceras till endast något symboliskt (Hultman 

m.fl., 2019).  

Artikeln Shared decision making in the social services? Reasons to consider when 

choosing methods for service user participation (Nykänen, 2020) är en 

litteraturstudie från 2020 baserad på styrande och rekommenderade dokument för 

socialarbetare i Sverige. Studien undersöker hur socialarbetare i Sverige bör tänka 

kring val av metod för ökat deltagande och delaktighet, utifrån att etiska riktlinjer 

ålägger socialarbetare att jobba med empowerment. Olika grunder skapar möjlig-

heter för vilka metoder som kan vara lämpliga. Studien visar att även tillväga-

gångssättet att uppnå delaktighet är svårt att definiera. Slutsatsen är att det finns 

inga generella metoder att tillgå, utan det är snarare den specifika situationen som 

avgör vilken metod som är lämpligast (Nykänen, 2020). 

3.3 Särskilda områden där delaktighet problematiserats 

Följande artiklar problematiserar delaktigheten i förhållande till anhöriga och 

professionella samt till vilka resurser och hjälpmedel som finns tillgängliga.  

https://www.zotero.org/google-docs/?0WlAJM
https://www.zotero.org/google-docs/?SpbJqF
https://www.zotero.org/google-docs/?SpbJqF
https://www.zotero.org/google-docs/?gYpf0G
https://www.zotero.org/google-docs/?yVqvlL
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Artikeln Providing support for decision making to adults with intellectual 

disability: Perspectives of family members and workers in disability support 

services (Bigby m.fl., 2019) valdes utifrån att vissa delar var intressanta, kunde 

relateras till delaktighet och ger ett internationellt perspektiv. Erfarenheter från 

familjemedlemmar och professionella som stödjer individer i beslutsfattande 

undersöks. Studien innefattar 23 personer; 11 familjemedlemmar och 12 prof-

essionella från delstaten Victoria, Australien. De professionella hade erfarenhet av 

att arbeta med deltagande i ”disability support”, en form av stöd för personer med 

funktionsnedsättning. Studien är kvalitativ med intervjuer både i grupp och enskilt. 

Framträdande strategier för både anhöriga och professionella handlar om att vara 

uppmärksam på individens kommunikation och ha kunskap om konsekvenser och 

andra praktiska områden. Vidare nämns vikten av att lyssna och engagera sig samt 

att skapa valmöjligheter för individen då stöd till beslutsfattande är en delad 

process. Anhöriga i studien tenderade att ta större former av beslut, medan 

professionella var noggrannare med att urskilja vilka beslut som behövde formella 

processer. Anhöriga såg ofta sig som en självklar part i beslut, vilket kunde leda till 

viss oenighet gentemot de professionella. Men vikten av relationen kvarstod när det 

kom till att stödja i beslutsfattande. Samtidigt framgår svårigheter att vara helt 

neutral som stödjare utan att påverka beslut. Vikten av samarbete mellan olika 

involverade parter framgår samt att utgå från ett rättighetsperspektiv. Stödjare 

refererade att ge stöd som att ”snurra tallrik” och viktiga aspekter var att hålla sig 

neutral och inte påverka, att överväga risker samt att inte avvisa idéer för tidigt med 

allt för realistiska synpunkter (Bigby m.fl., 2019). 

Artikeln Participation when using cognitive assistive devices - from the perspective 

of people with intellectual disabilities är publicerad 2010 av Wennberg och 

Kjellberg och är skriven i en svensk kontext. Den valdes utifrån rubrikens relevans 

till studien. Studiens fokus ligger på individer med funktionsnedsättning, hur 

delaktigheten kan stöttas i förhållande till tekniska hjälpmedel. Nio personer mellan 

17–37 år deltog i semi-strukturerade intervjuer, samtliga med en lätt intellektuell 

funktionsnedsättning. Ett kriterium var att samtliga skulle använda kognitiva 

hjälpmedel (CAD). Författarna utgick från att personer med intellektuellt funktions-

hinder ofta har svårt att hantera mångfacetterade problem, sortera information, 

använda sig av symbolism och ofta har nedsatt korttidsminne. Studien visade 

https://www.zotero.org/google-docs/?PLBcev
https://www.zotero.org/google-docs/?uZftFd
https://www.zotero.org/google-docs/?TrXZaW
https://www.zotero.org/google-docs/?TrXZaW
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personernas erfarenheter av hjälpmedel för att påverka sina liv, vara delaktiga och 

ta kontroll. Resultatet visade många fördelar för majoriteten av de intervjuade, som 

att ta kontroll över vad som passade individen, att välja färre eller flera aktiviteter 

och att minska stress. Det framgick också att hjälpmedlen kunde begränsas av 

omgivningens kunskap och vilja att nyttja hjälpmedlen, men också av individens 

attityd till omgivningen. Slutligen poängterades att tillgång till resurser är en viktig 

del av att kunna vara självständig (Wennberg & Kjellberg, 2010). 

3.3 Rättssäkerhet och möjlighet att vara egen aktör 

Rättssäkerhet i förhållande till delaktighet lyfts av flera författare som riktar en mer 

kritisk blick i sina studier. Betoning är både på lagstiftningen och på hur personer 

med funktionshinder upplever bemötandet från professionella. Fokus läggs också 

på vilken kompetens som barn tillskrivs och vilka möjligheter det finns för äldre att 

vara delaktiga i sin vård. 

En utvald artikel är Participation and service access rights for people with 

intellectual disability: A role for law? (Carney, 2013). Studien är en litteraturstudie 

från delstaten Victoria i Australien, genomförd 2013. Studien undersöker lagförslag 

att introducera stödkontakt för personer med intellektuella funktionsnedsättningar 

för att stödja dessa i beslutsfattande.  Utgångspunkten är att det finns ett paradigm 

kring personligt stöd i beslutsfattande. Analysen förhåller sig till de normer som 

råder internationellt och förslag kring stödet betraktas utifrån konventionen om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Slutsatserna är att lagändringar 

gör liten skillnad i verkligheten då det är många faktorer som spelar in i stöd kring 

beslutsfattande. Bland annat socioekonomiska, och att det paternalistiska synsättet 

alltid riskerar att finnas kvar, men i en ny form. Slutsatserna är också att en lag-

ändring kan förstås olika och istället kan riskera att framhäva målgruppen 

funktionshindrade som mer inkapabla att fatta beslut och i större behov av stöd. 

Vad en lag idealt bör mynna ut i kan ges för mycket fokus, medan familj, vänner 

och samhället får mindre fokus. Att implementera lagstiftningen för ökat besluts-

fattande och delaktighet kräver ett vidare arbete (Carney, 2013). 

Artikeln Reluctant participation – the experiences of adolescents with disabilities 

of meetings with social workers regarding their right to receive personal assistance 

https://www.zotero.org/google-docs/?CJQRS4
https://www.zotero.org/google-docs/?L46CcQ
https://www.zotero.org/google-docs/?Z1uHy4
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publicerad 2017 av Hultman m.fl. valdes utifrån rubrikens relevans för denna 

studie. Studien är en del av en större studie och data är insamlad via intervjuer med 

unga personer mellan 16–21 år, samtliga med personlig assistans. Studien lyfter 

rättssäkerheten, med syftet att undersöka mötet mellan ungdomar med funktions-

hinder och socialtjänsten samt hur det påverkar möjligheten för personlig assistans. 

Studien är kvalitativ och i en svensk kontext. Resultaten visar att individerna 

anpassade sig till de krav ställda av socialsekreterare för att kvalificera som 

berättigade till personlig assistans. Detta genom att uppleva sig tvingade till att 

framhäva sina värsta sidor och ge ut allt underlag socialsekreteraren krävde av 

rädsla för att annars inte få insatsen. Det framgår att individernas deltagande i möte 

med socialtjänst ofta var motvilligt. Individerna upplevde sig obekväma i mötet och 

utan något inflytande. Samtidigt fanns där också en vilja att protestera mot 

socialsekreterares perspektiv (Hultman m.fl., 2017). 

Children with disabilities in Swedish child welfare a differentiating and disabling 

practice är en artikel från 2019 skriven av Engwall som valdes då den verkade 

relevant för studiens syfte. Studien fokuserar på barn med funktionshinder som 

lever i särskilt utsatta familjer. Fokus är på hur socialarbetare bedömer, samarbetar 

och hur barnperspektivet beaktas i dessa ärenden. Vidare undersöks skillnader 

mellan enheter i arbetet kring dessa barn. Studien är en kvalitativ och utgår från två 

vinjetter. Vinjetterna diskuterades i åtta fokusgrupper om 4–8 deltagare, där totalt 

44 socialarbetare från totalt åtta kommuner i Sverige deltog. Samtliga från enheter 

som arbetade med funktionshinder eller barnskydd. Totalt åtta avdelningschefer 

deltog och var med i vissa fokusgrupper. Resultatet visar att det framgick brister i 

hur barnen ansågs kompetenta över sina egna liv och hur barnperspektivet uteblev 

genom att barnen ofta sågs som underordnade sina föräldrar. Fokus blev mer på vad 

barnet inte kunde och på funktionshindret, vilket författarna ansåg medföra en 

funktionshindrande praktik i mötet med socialarbetare (Engwall m.fl., 2019). 

Artikeln Consumers of eldercare in Sweden: The semblance of choice, skriven av 

Meinow m.fl. och publicerad 2011, är en kvantitativ studie i en svensk kontext. 

Studien baseras på data från en nationell panelstudie om äldres levnadsvillkor 

genomförd 2002. Totalt 621 tillfrågades och svarsfrekvensen var 84%. Samtliga 

tillfrågade i panelstudien var personer 77 år eller äldre och data samlades in genom 

https://www.zotero.org/google-docs/?Didqw3
https://www.zotero.org/google-docs/?5Ymtug
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intervjuer i fysiska möten, via telefon eller via en person med fullmakt. Studien 

undersökte hur de äldres möjlighet för informerat samtycket ser ut i förhållande till 

socialt stöd och medicinsk vård. Studien visar att de med stora behov av stöd från 

samhället också behöver göra många val, vilket medför svårigheter att göra de bästa 

valen för dem själva. I artikeln tas problem relaterade till den marknadsstyrda valet 

upp, där individen förväntas vara aktivt involverad och beslutsför i sin vård. 

Majoriteten av de äldre hade begränsningar i funktioner inom områden som 

kognition, psykisk funktion och fysisk funktion. Att ha valmöjlighet var inte det 

problematiska, utan möjligheten som gavs för att kunna nyttja valmöjligheterna för 

sitt eget bästa (Meinow m.fl., 2011). 

 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?99RKLX
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Rättsliga villkor 

Moraliska villkor Organisatoriska villkor 

Socialsekreterares 

yrkesutövning 

4. Teoretiskt ramverk och begrepp 

Nedan beskrivs de teorier och teoretiska begrepp som används i studien för att ge 

djup i analysen och diskussionen av resultatet från studien. Följande teorier och 

begrepp används: Handlingsutrymme, Företrädarskap (advocacy) och New Public 

Management. Handlingsutrymme valdes för att kunna förstå socialsekreterarnas 

position och möjlighet till delaktighetsarbete när olika krav går emot varandra. För 

att belysa vikten av att klientens inkludering i sitt ärende valdes teorin 

Företrädarskap som dessutom ger förståelse för processer inom eller utanför 

systemet samt på individ eller systemnivå. Slutligen valdes New Public Manage-

ment för att ge förståelse för organisationen och hur införandet av vinstdrivande 

principer kan kopplas till delaktighet.  

4.1 Handlingsutrymme 

Socialsekreterares arbete bygger på att fatta beslut baserade på bedömningar gjorda 

på en klients omständigheter. Handlingsutrymme är nödvändigt för socialsekre-

terares beslutsfattande vid bedömningar som kräver avvägning mellan olika viljor 

och intressen. Socialsekreterare kan ses ha ett ansvar gentemot organisationen, 

klienten och samhället att göra väl avvägda bedömningar inom ramen för sitt 

handlingsutrymme.  

Figur 1. Ramarna för socialsekreterares beslutprocess (Dunér & Blomberg, 2015). 

 

 

 

 

 

  

 

Figuren visar hur handlingsutrymme kan illustreras på ett konkret sätt som 

utrymmet mellan rättsliga villkor, organisatoriska villkor och moraliska villkor 

https://www.zotero.org/google-docs/?tKkHiq
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(Dunér & Blomberg, 2015). De rättsliga villkoren hänvisar till de övergripande 

villkoren för arbetet, exempelvis relevanta lagrum som SoL och LSS. Lagarna ger 

en ideologisk indikation för arbetet genom de samhälleliga normer och värderingar 

som manifesterats i lagarna (Dunér & Blomberg, 2015). Några exempel är att 

biståndet ska försäkra klienterna en skälig eller god levnadsnivå, att klienterna har 

rätt till självbestämmande samt att insatserna ska tas fram i samråd med klienten. 

De organisatoriska villkoren är mer precisa än de rättsliga och utgörs av riktlinjer 

skrivna av till exempel lokalpolitiker eller av ledningen för myndigheten, till 

exempel Socialstyrelsen. Riktlinjerna preciserar lagstiftningen genom att vara mer 

detaljerade. De har ofta flera syften som att främja kostnadseffektivitet, 

likabehandling samt vara ett stöd för handläggarna i sina bedömningar (Dunér & 

Blomberg, 2015). 

De moraliska villkoren utgörs av de egna och omgivningens uppfattningar om 

samhällets ansvar för den socialt utsatta gruppen. Samtliga villkor måste tolkas av 

socialsekreteraren inför ett beslut i ett ärende. I utrymmet mellan dessa villkor, eller 

när olika villkor strider mot varandra, återfinns socialsekreterarnas handlings-

utrymme (Dunér & Blomberg, 2015).  

4.2 Företrädarskap (advocacy)  

Dalrymple och Boylan (2013) beskriver att advocacy (hädanefter företrädarskap) 

innebär att försäkra att klienter har en röst i beslut som rör deras liv. Det innebär, i 

en bredare mening, även att främja jämlikhet, social rättvisa och inkludering. Dessa 

värderingar syns även tydligt i Akademikerförbundet SSR:s (2017) riktlinjer för 

etik i socialt arbete där den som jobbar inom socialt arbete ska “företräda ett 

demokratiskt samhällsideal som omfattar mänskliga rättigheter, humanitet och 

solidaritet” (Akademikerförbundet SSR, 2017, s. 25). Vidare menas att företrädar-

skap handlar om att vara en stark och drivande ombudsman för klienten eller en 

social grupp.  

Dalrymple och Boylan (2013) identifierar fyra nyckelprinciper för företrädarskap: 

1. Främja jämlikhet, social rättvisa och inkludering. 

2. Stärka människor i att tala för sig själva eller låta deras röster bli hörda i 

systemet. 

https://www.zotero.org/google-docs/?LVMG9k
https://www.zotero.org/google-docs/?xLrdNX
https://www.zotero.org/google-docs/?feJAjj
https://www.zotero.org/google-docs/?feJAjj
https://www.zotero.org/google-docs/?TCRFXo
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3. Hjälpa människor bli medvetna om, och utöva, sina rättigheter. 

4. Möjliggöra människors involvering och inflytande i beslut som rör deras 

liv. 

Företrädarskap enligt dessa fyra principerna kan ske inom eller utanför etablerade 

system. Socialsekreterare, som är fokus för studien, arbetar oftast inom systemet. 

Vidare kan företrädarskap utövas på individnivå eller systemnivå. Individbaserat 

företrädarskap innebär fokus på en klient eller en mindre grupp, som en familj. 

Detta arbete är uppgift- och lösningsorienterat. Företrädarskap på systemnivå 

använder kunskap från individuella ärenden för att påvisa brister i systemet och 

främja förändring genom lag- och policyförändring. På så sätt synliggörs att individ 

och system hänger ihop där grunden till en individs problem ofta är systematiska 

och att förändring på stor skala är nödvändig. Eftersom individer med viss 

problematik inte passar eller kan bli hjälpta inom det existerande systemet 

(Dalrymple & Boylan, 2013). 

4.3 New Public Management  

Historiskt har den offentliga sektorn, där socialt arbete och socialtjänsten ingår, 

setts som något som i grunden skiljer sig från privata företag. Genom införandet av 

New Public Management (NPM) är detta inte längre fallet. NPM innebär att 

marknads- och företagslogik införs i offentlig förvaltning då förvaltningen antas bli 

effektivare om den byggs på samma principer som vinstdrivande företag 

(Johansson, Dellgran & Höjer, 2015).  

NPM medför en kostnadseffektiv logik, men även dilemman utifrån att effektivitet 

riskerar att missgynna individer med svårare problematik eller individer som inte 

anses lönsamma. Styrbarhet är ett begrepp inom NPM, vilket innebär att organ-

isationen likt ett företag bryts ned för att varje del ska bli mer styrbar och agera 

självständigt, där helheten får en mindre betydelse (Johansson, Dellgran & Höjer, 

2015).  

NPM innebär också ständig rationalisering och att utgå från standardiserade 

mätmetoder. Normerna för NPM frångår de tidigare normerna kring professionella 

bedömningar, det anonyma och förutsägbara med fastställda resurser. Istället 

fokuseras på hur resurserna nyttjas, sparsamhet, disciplin, ökat personligt ansvar 

https://www.zotero.org/google-docs/?4i4oSs
https://www.zotero.org/google-docs/?fDFfxz
https://www.zotero.org/google-docs/?xqUiIN
https://www.zotero.org/google-docs/?xqUiIN
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hos chefer och resultatstyrning. Likt marknadsekonomi medför NPM konkurrens-

sättning mellan privata aktörer. Tillämpat i en kommun står konkurrensen därmed 

också gentemot offentliga myndigheter, vilket benämns som “marknadisering”. 

Offentlig eller privat utförare av en insats styrs därmed av marknaden, där 

klienterna har “vouchers”, alltså beslut om rätten till att få en insats utförd men inte 

specificerat med vilken utförare (Johansson, Dellgran & Höjer, 2015). 

Hood (1991) skriver om fyra olika influenser som lett fram till att NPM 

utvecklades. Dessa är den minskade tillväxten av det offentliga, att beslut ska fattas 

på lägst ändamålsenliga nivå med ökad privatisering, en automatisering och 

slutligen utifrån en internationell spridning av policys och samarbeten mellan stater. 

Vidare beskrivs sju punkter som definierar NPM.  

1. Ett praktiskt tillvägagångssätt, med styrning efter eget omdöme och tydliga 

ansvarsområden. 

2. Kvantitativa termer av mätbarhet, en tydlig standard och tydliga mål 

3. Resultatinriktning, resursfördelning och prestanda 

4. Decentralisering och uppdelning till lättstyrda, effektiva bolagiserade 

enheter 

5. Konkurrenssättning, rivalitet och offentliga upphandlingar med korta 

kontrakt, vilket pressar priserna och kvaliteten 

6. Flexibilitet och beprövade verktyg samt pr-strategier likt i privata företag 

7. Minskade kostnader för att följa lagstiftning, öka disciplin och 

återhållsamhet samt arbeta resurssnålt  

De två huvudsakliga motsättningarna i NPM beskrivs bestå av att arbeta rättvist 

men samtidigt effektivt (Hood, 1991).  

https://www.zotero.org/google-docs/?2oY3sU
https://www.zotero.org/google-docs/?2eiuAE
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5. Metod och metodologiska överväganden 

I följande avsnitt redogörs och motiveras valen för metod och analysmetod. 

Dessutom diskuteras studiens tillförlitlighet, forskningsetiska överväganden och 

arbetsfördelningen mellan författarna under studiens gång. 

5.1 Val av metod 

Nedan presenteras val av metod. Först behandlas de personliga intressen och 

antaganden som ligger till grund för studien och hur dessa lett fram till en 

problemformulering. Därefter presenteras studiens forskningsdesign och slutligen 

val av insamlingsmetod. 

5.1.1 Studiens grundvalar 

Startpunkten för studien var författarnas gemensamma intresse för socialsekre-

terarnas roll i och syn på hur delaktighet uppnås med sina klienter. Utgångspunkten 

var att ansvaret för delaktighet inte ensamt bärs av vare sig klient eller 

socialsekreterare och vi ville därför utforska socialsekreterares syn på begreppet. 

Vi utgick från att den sociala verkligheten är en konstruktion och att delaktighet 

skapas och konstrueras i samspel mellan människor. Delaktighet måste därför 

tolkas och förstås utifrån det faktum att den är socialt konstruerad (jmf Ingemann, 

2016; Bryman, 2018).  

Det intresse och grundantaganden som beskrivits ovan efterföljdes av avgräns-

ningar kring vad som skulle undersökas (delaktighet samt socialsekreterares syn 

på), vilken grupp som var av intresse (socialsekreterare som handlägger vuxna med 

funktionshinder), geografisk avgränsning (den svenska stad som författarna 

befinner sig i) och tidsmässig avgränsning (våren 2022). De första elementen, vad 

och vilka, utgör kärnan i undersökningen medan de senare, vart och när, utgör 

ramarna för studien (Jacobsen, 2012). Utifrån ovanstående togs ett syfte fram, 

nämligen: syftet med studien är att undersöka socialsekreterares syn på delaktighet 

inom lagrummen SoL och LSS. Hur de beskriver delaktighet i sin roll som 

socialsekreterare i arbetet med vuxna med funktionshinder. Fokus är att undersöka 

hur socialsekreterare förstår begreppet och ser på sin roll för att uppnå delaktighet.  

https://www.zotero.org/google-docs/?AdtQEH
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5.1.2 Forskningsdesign  

Studiens grund och syfte är av utforskande karaktär vilket innebär att målet var att 

få en djupare förståelse för ett fenomen delaktighet. Jacobsen (2012) beskriver att 

forskningsdesign och metod ska väljas utefter vad som passar problemställningen. 

Vidare förklarar författaren att problemställningar av utforskande karaktär passar 

väl ihop med öppna och flexibla metoder då det ger möjligheter att utforska det 

okända. Valet föll därför på intensiv och kvalitativ metod där det genom att 

koncentrera sig på fåtal enheter går att öka förståelse genom att få fram detaljer och 

nyanser (Jacobsen, 2012).  

Den intensiva designen användes i studien för att gå på djupet i socialsekreterares 

syn på, och roll i, delaktighet. Siffror och traditionellt mätbara data har inte varit av 

intresse för studien utan målet har varit att finna nyanser, detaljer och ökad 

förståelse av ämnet. Några fördelar med intensiv design är att öppenheten för data 

som samlas in ger utrymme för många nyanser, att individen får komma till tals och 

att det finns en närhet till det som studeras. Intensiv design ger också en flexibilitet 

vilket möjliggör justeringar i problemformuleringen allteftersom data samlas in och 

analyseras (Jacobsen, 2012).  

Jacobsen (2012) menar att intensiv designs svagheter rör att de är resurskrävande 

vilket ofta leder till att få enheter studeras, generaliseringsproblem, komplexa data 

då den är ostrukturerad och att data innehar flera nyanser vilket gör den 

svåröverskådlig. Författaren poängterar även att närheten till det som studeras kan 

påverka forskarens förmåga att tänka kritiskt. Vidare kan flexibiliteten design leda 

till att studien aldrig känns färdig. Idealet kring öppenhet kan anses naivt och 

ouppnåeligt i sin absoluta form på grund av våra förutfattade meningar. Med 

kunskap om dessa styrkor och brister bedöms intensiv design fortfarande vara mest 

lämpligt för att uppnå studiens syfte och besvara dess frågeställningar.  

5.1.3 Insamlingsmetod 

I studien användes kvalitativa intervjuer för att samla in data, studien är alltså 

baserad på primärdata. Jacobsen (2012) beskriver att liksom forskningsdesignen 

ska insamlingsmetoden lämpa sig för den information som önskas samlas in. 

Författaren beskriver att den öppna, kvalitativa, intervjun bedöms lämplig när syftet 

är att undersöka individers inställningar och åsikter, det är dock svårt att med hjälp 

https://www.zotero.org/google-docs/?wWm7P2
https://www.zotero.org/google-docs/?RKg3lZ
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av individuella intervjuer uttala sig om en grupps åsikter. Metoden lämpar sig också 

väl för att fånga hur människor tolkar eller förstår något vilket matchar studiens 

syfte väl. En avvägning som gjordes var huruvida individuella intervjuer eller 

intervjuer i grupp skulle göras. Valet föll på individuella intervjuer främst för att 

säkerställa att den enskildes åsikt och uppfattning skulle framkomma på ett tydligt 

sätt (Jacobsen, 2012). Det fann sig därför lämpligt att utföra individuella intervjuer 

med socialsekreterare som handlägger vuxna personer med funktionsnedsättning 

för att besvara syftet och tillhörande frågeställningar. 

För att säkerställa att varje intervju berör studiens teman har kvalitativa semi-

strukturerade intervjuer gjorts. Jacobsen (2012) beskriver att graden av öppenhet 

eller struktur varierar hos olika intervjustudier. Det beskrivs som vanligast att 

intervjun är strukturerad i någon grad, exempelvis genom att ha en lista med teman 

som ska gås igenom under intervjun. Kritik som har lyfts mot prestrukturering, att 

i förväg bestämma vilka ämnen intervjun ska beröra, är att detta motsätter sig 

öppenheten som är idealet för kvalitativa studier. Vidare beskrivs att en metod helt 

utan struktur blir allt för oöverskådlig. Dessutom sker alltid någon form av 

strukturering, om än omedveten, på grund av forskarens förförståelse. Då kan det 

snarare vara bättre att skriva ut de teman forskaren vill belysa. På så sätt kan det 

säkerställas att intervjun håller sig till de utvalda temana. Materialet blir även mer 

överskådligt och det blir tydligt för läsaren vad forskaren utgått från.  

För intervjuerna har en intervjuguide (Bilaga 4) med förbestämda teman, öppna 

frågor och vissa följdfrågor används. Jacobsen (2012) lyfter att en intervjuguide är 

bra för att säkerställa att intervjun kommer beröra de ämnen som ska studeras men 

att den inte ska vara så detaljerad att den har förbestämda svarsalternativ. Grad av 

strukturering kan ses som en skala där denna studie kan ses ha en relativt hög grad 

av strukturering genom sina förhållandevis många och konkreta frågor. Detta är en 

avvägning som gjordes utifrån författarnas begränsade erfarenhet av att intervjua. 

Motiven för grad av strukturering var även att säkerställa att alla intervjuer berör 

samtliga teman, framförallt med tanke på att de två författarna hade huvudansvar 

för hälften av intervjuer var. Ordningen av teman och frågor sågs dock inte som 

fasta utan anpassades utefter samtalet under själva intervjun. 

https://www.zotero.org/google-docs/?gYmSti
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5.2 Urvalsprocess 

Urvalet för studien är baserat på en kombination av olika metoder. Urvalet har 

primärt styrts av ett målstyrt urval (Bryman, 2018) där kontakt togs med enhets-

chefer vars medarbetare matchade studiens syfte och frågeställningar, det vill säga 

socialsekreterare som handlägger vuxna personer med funktionshinder. Inom det 

målstyrda urvalet har urvalet i sin tur styrts av tre kriterier: bredd och variation, 

slumpmässighet och bekvämlighet. 

För att få en bredd och variation (Jacobsen, 2012) i urvalet togs ett beslut att söka 

efter respondenter i tre olika geografiska områden i staden, i studien kallat plats 1 

(p1), plats 2 (p2) och plats 3 (p3). Kontakt togs genom att skicka mejl till totalt nio 

enhetschefer, jämnt fördelade mellan p1, p2 och p3, inom förvaltningen för 

funktionsstöd. Olika typer av enheter kontaktades, inriktade mot allmänt 

funktionsstöd, socialpsykiatri och enheter med mottagsfunktion för att ytterligare 

möjliggöra bredd och variation. Mejlet bestod av ett bifogat informationsbrev 

(Bilaga 1) samt en önskan att enhetscheferna skulle vidarebefordra mejlet till sina 

socialsekreterare så de kunde kontakta oss vid intresse att medverka i studien. Inom 

det målstyrda urvalet fanns det därför en grad av slumpmässighet där social-

sekreterarna själva fick kontakta oss för att delta i studien. De socialsekreterare som 

visade intresse för studien var delaktiga i när och vart intervjun skulle ske. 

Socialsekreterarna fick i förväg ta del av en samtyckesblankett (Bilaga 2) och 

information om samtycke (Bilaga 3). 

Det målstyrda urvalet har även präglats av bekvämlighet då p1 var lättillgängligt 

för oss på grund av att en av studiens författare har haft kontakt med platsen tidigare. 

Det var alltså enkelt att ta kontakt med, och få tag på respondenter från, just det 

fältet. Ett dilemma som tidigt stöttes på var om urvalet skulle inkludera p1. Enheten 

är en högst relevant plats för studien men då ena författaren gjort sin VFU där och 

nu själv är anställd på platsen innebar det ett dilemma för studien. 

Att studera den egna organisationen har både för och nackdelar. Till fördelarna hör 

främst att det är enklare för en “insider” att få tillgång till, och förstå, informationen 

baserat på ens relation till organisationen och ens förståelse för den. Nackdelarna 

kokas främst ner till “blinda fläckar” eller partiskhet (Jacobsen, 2012). Efter 

diskussion mellan författarna gjordes valet att använda p1 som en del av urvalet för 

https://www.zotero.org/google-docs/?TTkso0
https://www.zotero.org/google-docs/?LRx9T7
https://www.zotero.org/google-docs/?E85i3s
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studien. Ämnet delaktighet ansågs tillräckligt vardagligt och okänsligt för att kunna 

använda den egna organisationen som bas. För att neutralisera negativa effekter 

som att inte kunna ha kritisk distans har båda författarna närvarat vid samtliga 

intervjuer samt kodat och tematiskt analyserat transkriberingarna. Valet gjordes att 

den författare som har anställning på p1 inte skulle hålla i intervjuerna med sina 

kollegor utan istället föra anteckningar och eventuellt ställa följdfrågor. Detta 

gjordes tydligt för respondenterna så de i förväg visste vem av författarna som 

skulle ha huvudansvar för intervjun och vem som skulle anteckna.  

För en av respondenterna har snöbollsurval (Bryman, 2018) använts. Efter att de 

initiala mejlen skickas till enhetscheferna var det bara en person från p2 som 

anmälde intresse att delta. För studiens skull valde författarna att efter intervjun 

med respondenten från p2 fråga om hen hade någon kollega som var intresserad av 

att delta i studien. Förfrågan ledde till ytterligare en respondent från p2.   

5.3 Genomförande av intervjustudien 

För studien har totalt sju stycken intervjuer genomförts från tre olika geografiska 

platser inom samma stad. Samtliga respondenter hade socialsekreterare som 

yrkestitel och har erfarenhet av att arbeta med vuxna med funktionshinder. Fyra 

stycken intervjuer gjordes digitalt medan tre stycken gjordes på plats på 

socialsekreterarens arbetsplats. Med avsikt att underlätta för respondenterna fick de 

själva välja om de ville bli intervjuade på plats eller digitalt via Zoom. Efter 

erfarenheterna av pandemin ansågs digitala möten normaliserade. Vid Zoom-

intervju användes kamera för att kunna se varandra och inte missa ickeverbala 

budskap, vilket var anledningen till att telefonintervjuer aldrig ansågs aktuellt för 

studien (Bryman, 2018). Oavsett om intervjun genomförts digitalt eller på plats har 

respondenten befunnit sig på en naturlig plats i form av sin arbetsplats eller sitt hem. 

Valet gjordes då en naturlig plats tenderar att ge mer naturliga svar (Jacobsen, 

2012). Författarna har inte identifierat någon skillnad mellan de intervjuer som 

gjorts på plats eller digitalt i form av till exempel längd på intervju eller djup i 

svaren. Dock uppstod tekniska problem vid några av de digitala intervjuerna som 

utan större problem kunde överbryggas. 

https://www.zotero.org/google-docs/?82dFd1
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Intervjuerna var mellan 35 och 55 minuter långa. Båda författarna för studien har 

närvarat vid samtliga intervjuer men har turats om med att ha huvudansvar. Den 

som inte har haft huvudansvar för intervjun har antecknat, ställt följdfrågor, spelat 

in samt transkriberat intervjun. Samtliga intervjuer spelades in med intervju-

personernas samtycke. Se detaljer nedan. 

Tabell 1. Översikt över respondenter. 

Intervjuperson Plats På plats/Digitalt Intervjulängd Typ av enhet Fiktivt namn 

Respondent 1  1 Digitalt 50 min Allmän Alex 

Respondent 2  2 Digitalt 35 min Allmän Charlie 

Respondent 3  1 På plats 45 min Allmän Helle 

Respondent 4 2 Digitalt 55 min Socialpsykiatri Jean 

Respondent 5 1 På plats 50 min Socialpsykiatri Kim 

Respondent 6  3 Digitalt  45 min Mottag Mika 

Respondent 7 3 På plats 50 min Socialpsykiatri Robin 

Som ses i tabellen ovan genomfördes tre av sju intervjuer på enheter inriktade på 

allmänt funktionsstöd, tre respondenter arbetade på enheter specialiserade på 

socialpsykiatri och en respondent arbetade i mottag för funktionsstöd. Respon-

denterna gavs fiktiva namn för att öka läsbarheten i resultatet samtidigt som 

respondenternas konfidentialitet bevarades. Könsneutrala namn valdes för ökad 

konfidentialitet och då könsidentitet inte är en faktor som beaktas i varken syftet 

eller resultatet. 

Inför intervjun skickades information kring samtycke (Bilaga 2) samt 

samtyckesblankett (Bilaga 3) till respondenterna. Sex av sju respondenter skrev i 

förväg på samtyckesblanketten vilken sparades hos en av författarna. En respondent 

hade inte i förväg hunnit skriva ut blanketten och gav sitt muntliga samtycke innan 

intervjun påbörjades vilket spelades in.  

Intervjuerna har genomförts med intervjuguide (Bilaga 4) som stöd och var av 

semistrukturerad (Bryman, 2018) karaktär. Följdfrågor ställdes fritt under intervjun 

för att behålla öppenhet vilket även lett till variation i materialet. Under intervjuerna 

förhöll sig författarna i likhet med vad Bryman (2018) beskriver, det vill säga 

flexibla och lät intervjupersonernas tolkning och förståelse av frågorna styra.  

Som intervjuare eftersträvade författarna en balans. Avvägning gjordes för att vara 

lagom uppmuntrande genom att använda mikrouttryck som nickar och “mm” för 

https://www.zotero.org/google-docs/?WvmUjo
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att uppmuntra intervjupersonen men utan överdriven exaltation för att undvika 

påverkan på intervjupersonen och för att inte ta över intervjun. Författarna lät 

respondenterna prata till punkt och vid utsvävningar styrdes intervju tillbaka till 

studiens ämne. Även ledande frågor undveks (Bryman, 2018). 

5.4 Bearbetning av empirin  

En första överblick av varje intervju gjordes direkt efter intervjutillfället. För-

fattarna reflekterade tillsammans kring intervjun, hur den gick, om något särskilt 

intressant sades och om några problem uppstått (Bryman, 2018). En återkommande 

reflektion var att de intervjuer som genomfördes digitalt innebar risk för tekniska 

problem där en intervju oväntat stängdes ner och fick återupptas en kortare stund 

senare. 

Samtliga intervjuer har spelats in med respondenternas samtycke och transkriberats. 

Transkribering har skett löpande under datainsamlingsperioden för att undvika ett 

berg av otranskriberat material. Transkriberingen gjordes ord för ord. Introdu-

cerande hälsningar, avrundande kommentarer och större utsvävningar från ämnet 

har dock inte transkriberats. Dessa har markerats med hakparenteser, tidsspann och 

anledning i transkribering. När respondenterna sagt sitt eget namn eller ett geo-

grafiskt område har detta anonymiserats. I vissa fall har respondentens handlingar 

skrivits ut, till exempel vid tvekanden, skratt och hostning för att öka förståelsen 

för materialet.  

De citat som presenteras i studien har polerats i enlighet med vad Bryman (2018) 

skriver är lämpligt. Upprepningar liksom utfyllnadsord som “alltså, “liksom” och 

“eh” har tagits bort. Förtydliganden författarna gjort i citat har markerats med 

hakparenteser, exempelvis [klient]. När en del av ett citat tagits bort har [...] använts 

för att markera att något sas mellan två delar av ett citat. 

5.5 Analysmetod 

För att skapa struktur i det insamlade datamaterialet har tematisk innehållsanalys 

använts och materialet har bearbetats i omgångar. Kodningen gjordes i likhet med 

hur Bryman (2018) beskriver processen till sin början i form av initial kodning där 

koder skrevs ut i marginalen som beskrev eller sammanfattade ett datasegment. 

Därefter skedde fokuserad kodning där de mest frekventa och intressanta koderna 

https://www.zotero.org/google-docs/?pmbGO0
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kategoriserades. Dessa bildade studiens teman och delteman vilka står till grund för 

analysen (Jacobsen, 2012). Se tabell nedan. 

Tabell 2. Studiens teman och underteman. 

Begreppet delaktighet  Att vara medlare Faktorer som påverkar delaktighet 

Information, förståelse och 
möjlighet att uttrycka sig 

Flexibilitet och struktur Organisatoriska ramar och krav 

Problematisering av 
delaktighet 

Aldrig ge upp klienten eller 
delaktigheten 

Delaktighet beroende på lagrum 

 Olika viljor Verktyg och hjälpmedel 

 Undantag och låta gå Klientens funktionstillstånd och 
inställning 

Empirin har analyserats i nivåer där de datasegment som utgjort studiens undertema 

identifierats, sammankopplats och bearbetats till sammanhängande löpande text 

med sparsamt valda och kärnfulla citat. Kritik som lyfts mot kodning som metod är 

att den tidskrävande och det finns en risk att kodningen fragmentiserar empirin och 

kontexten går förlorad (Bryman, 2018). För att inte överväldigas av data begrän-

sades mängden redan i urvalet och genom användandet av intervjuguide (Bilaga 4). 

För att undvika fragmentering jämfördes teman och underteman med helheten för 

att säkerställa att dessa speglade varandra.   

Empirin har vidare analyserats genom det valda teoretiska ramverket. Jacobsen 

(2012) beskriver att idealet för grundad teori är att mönster och mening får träda 

fram ur materialet. En vanlig kritik mot metoden är att det öppna idealet om att låta 

teman träda fram ur materialet utan att påverkas av tidigare kunskap om teorier och 

begrepp är en utmaning. Vidare lyfts fördelar om att vara medveten om din 

förförståelse och att en i förväg definierad teoretisk riktning kan ge struktur till 

studien (Bryman, 2018). Författarna påbörjade insamlingen av data utan bestämd 

uppfattning om vilka teorier som skulle användas i analysen. Parallellt med 

insamling och kodning växte idéer om vilka teorier som skulle användas men det 

var först under tematiseringen av data som teorierna Handlingsutrymme, Före-

trädarskap och NPM valdes.  
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5.5 Studiens tillförlitlighet 

Vanlig kritik mot kvalitativa studier är att de är subjektiva och att inte går att 

replikera eller generalisera (Bryman, 2018). Kritiken utgår från kvantitativa 

forskare som anser att det kvantitativa är den ideala forskningen eftersom den 

kvantitativa forskningen historiskt varit norm och det eftersträvansvärda. Den 

kvalitativa forskningen har utvecklats i relation till den kvantitativa och ständigt 

blivit jämförd. Detta syns inte minst de kvantitativa begreppen validitet och 

reliabilitet länge använts för även kvalitativ forskning. Istället används här 

begreppen trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och äkthet. 

För studiens trovärdighet, vilket enligt Bryman (2018) innebär huruvida studiens 

slutsatser är rimliga, har studiens författare förhållit sig till den tidigare forskningen 

för att bedöma studiens slutsatser. Respondentvalidering, som hade gett respon-

denterna tillfälle att uttala sig i om de kände igen sig i slutsatserna, har inte skett 

innan publicering. Fokus har istället legat på att säkerställa att källorna som använts 

för studien är lämpliga. Det innebär att respondenterna matchar studien genom att 

ha information om ämnet, vara förstahandskällor på ämnet, utan uppenbara motiv 

att ljuga och användning av flera oberoende källor (Jacobsen, 2012).  

Studien fokuserar på ett specifikt rum eller möte mellan socialsekreterare och 

specifika klienter. Avsikten är inte att slutsatserna från studien ska vara överförbara 

till situationer bortom detta möte. Genom att vara tydliga med vilka situationer 

slutsatserna gäller för lämnas det till läsaren att bedöma hur överförbara slutsatserna 

är till andra situationer denne stöter på (Bryman, 2018).  

Pålitlighet innebär att tydligt redovisa alla moment och dokument som tillhör 

studien för att möjliggöra granskning. I längsta möjliga utsträckning har val som 

gjorts för studien redovisats, både i form av författarnas förförståelse, metod-

ologiska val och beslut för analysen (Bryman, 2018). Valen har redogjorts för att 

möjliggöra transparens och så att läsaren förstår på vilken bas och på vilket sätt 

slutsatserna tagits.  

Studiens äkthet kan diskuteras utifrån om gruppen socialsekreterare finner den bild 

som studiens slutsatser visar kring socialsekreterares uppfattning om delaktighet 

som rättvis (Bryman, 2018). Denna risk återvinns både i ett skevt urval där urvalet 

https://www.zotero.org/google-docs/?0WE8Hg
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inte är representativt eller om analysen och tolkningen som gjorts av empirin inte 

uppfattas som rättvis skildring av respondenternas uttalanden. Utifrån olika former 

av äkthet går det att diskutera kring om studien gett en bättre förståelse, bättre bild 

eller ökad möjlighet att förbättra arbetet kring delaktighet (Bryman, 2018).  

5.6 Forskningsetiska överväganden 

Nedan redogörs de etiska ställningstagandena som gjorts för studien. Utifrån att 

syftet varit att samla in primärdata från socialsekreterare, har fokus genomgående 

varit på socialsekreterares syn på sin roll i förhållande till delaktighet.  

5.6.1 Forskaretik och forskningsetik 

Forskaretik centrerar kring att forskaren ansvarar kring vilken roll som bör intas vid 

forskning och hur publiceringen går till (Vetenskapsrådet, 2017). I den här studien 

har informella kontakter använts för att få kontakt med enhetschefer eller så kallade 

grindvakter. Grindvakter är de nyckelpersoner som ger möjlighet att godkänna eller 

avvisa forskaren från fältet eller organisationen. För att få tillgång till fältet är det 

därför viktigt med strategier, bland annat att ha praktiska lösningar till hands, att 

kontakta rätt grindvakter samt att nyttja informella kontakter (Sjöström, 2019). Ett 

problem med att få tag i socialsekreterare som respondenter är att kontakten utifrån 

ofta går via en gemensam mejl eller gemensamt telefonnummer till hela arbets-

platsen och inte direkt till socialsekreterare eller beslutande nyckelpersoner. Utifrån 

denna förförståelse planerades tidigt in i studien att nyttja den informella kontakten 

ena författaren hade tillgång till i egenskap av att vara anställd i organisationen. På 

så sätt införskaffades enhetschefers mejladresser till de platser studien är byggd på.  

Forskningsetik handlar om att värna forskningsdeltagarnas integritet (Kalman & 

Lövgren, 2019). Det handlar om hur forskaren behandlar respondenter och hur 

forskaren gör för att försöka skydda respondenter mot skador (Vetenskapsrådet, 

2017). Ett problem med att kontakta enhetschefer är att de inte har en neutral roll, 

utan en maktposition gentemot socialsekreterarna. Som forskare går det inte att 

kontrollera vad som sker med förfrågan om deltagande och hur enhetscheferna 

hanterar dessa gentemot sina anställda. De medför en risk att socialsekreterare kan 

skadas eller upplever sig tvingade att delta. 

https://www.zotero.org/google-docs/?AYOcmh
https://www.zotero.org/google-docs/?RNB6yt
https://www.zotero.org/google-docs/?Gu377P
https://www.zotero.org/google-docs/?gy9LSh
https://www.zotero.org/google-docs/?gy9LSh
https://www.zotero.org/google-docs/?rVFXgz
https://www.zotero.org/google-docs/?rVFXgz
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Genom ena forskarens anknytning och kunskap om hur arbetsplatsen fungerar är 

tanken att underlätta genomförandet av intervjuer samt att chanserna för god-

kännande från enhetscheferna ska öka. Tanken är också att en anknytning ökar 

förtroendet och viljan att uppoffra sin tid bland socialsekreterare och prata om 

ämnet på ett mer avslappnat sätt. Det medför en risk att respondenterna anpassar 

sina utsagor med hänsyn till ena forskarens dubbla roller. Det medför också en risk 

att ena forskaren har färgats av arbetsplatsen och internaliserar områden som en 

utomstående bättre kan urskilja.  Det finns också risk för en lojalitetskonflikt kring 

eventuell kritik som kan framkomma mot arbetsplatsen eller ledningen. En 

avgörande faktor för att kunna genomföra studien via informella kontakter är att 

ämnet “delaktighet” inte bedöms som något känsligt ämne och att syftet inte är att 

kritiskt granska arbetsplatserna. 

5.6.2 Informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 

Informationskravet betonar att för att respondenter själva ska kunna ta ställning till 

sitt deltagande, förutsätter det att de fått tillräcklig information (Kalman & Lövgren, 

2019). Utifrån informationskravet bifogades vid utskicket till enhetscheferna ett 

informationsbrev (Bilaga 1) om studiens syfte och utformning. I mailet ombads 

också enhetscheferna att dela informationen vidare till socialsekreterarna. 

Samtyckeskravet innebär själva ställningstagandet till att delta och om respon-

denterna har rätt förutsättningar till att kunna fatta det beslutet (Kalman & Lövgren, 

2019). Utifrån samtyckeskravet skickades två dokument om samtycke (Bilaga 2 

och 3) till de respondenter som anmält intresse att delta. Det ena dokumentet var 

information om samtycket och det andra en samtyckesblankett att skriva under. De 

respondenter som ena författaren hade en anknytning till fick information om att 

båda författarna ämnade närvara under intervjun, varav författaren med anknytning 

ämnade sitta med och anteckna och ställa eventuella följdfrågor, men inte hålla i 

själva intervjun. Respondenterna som ingen av författarna hade anknytning till fick 

liknande information om att båda författarna ämnade medverka under intervjun 

men med olika roller. Respondenterna fick sedan ta ställning till om de accepterade 

att båda närvarade under intervjun. Utifrån informerat samtycke tillfrågades 

respondenterna ytterligare en gång om att ge sitt samtycke vid intervjutillfället, 

innan intervjun påbörjades.  

https://www.zotero.org/google-docs/?1vQmFB
https://www.zotero.org/google-docs/?1vQmFB
https://www.zotero.org/google-docs/?hMabml
https://www.zotero.org/google-docs/?hMabml
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Konfidentialitetskravet innebär att värna om respondenternas integritet samt att 

informationen förvaras säkert (Kalman & Lövgren, 2019). Utifrån konfidentialitets-

kravet har författarna inte angett respondenternas namn eller arbetsplats, endast 

vilken yrkesroll respondenterna har. Författarna har tagit hänsyn till att det finns en 

risk att respondenter från samma arbetsplats kan känna igen det en specifik person 

sagt och på så sätt identifiera den. Därför har inga längre blockcitat använts. 

Intervjuer på plats har noga övervägts utifrån i vilket rum de bör hållas i utifrån 

risken att andra kollegor vet vem/vilka som ställt upp som respondenter. Samtidigt 

som det är upp till respondenterna själva att avgöra om de vill prata om sitt 

deltagande är det forskarnas uppgift att skapa förutsättningar för att kunna bevara 

största möjliga konfidentialitet (Bryman, 2018). Författarna har under arbetets gång 

varit noga med att inte skriva ned namn på respondenterna eller arbetsplatser i 

kalendrar, planeringar eller andra dokument. 

Nyttjandekravet innebär att informationen inte får användas i annat syfte än vad 

som framgår och endast för forskningsändamålet (Kalman & Lövgren, 2019). Det 

har förmedlats via informationsbrev till samtliga respondenter att insamlat material 

inte ska användas till annat än studien.  

5.7 Arbetsfördelning 

Den här studien har vi gjort tillsammans med utgångspunkt i ett gemensamt 

dokument, men med lite olika ansvarsområden. Tidigt gjorde vi upp en tidsplan att 

förhålla oss till och vi har mer eller mindre dagligen stämt av med varandra för att 

säkerställa att arbetet rullade på. Vi letade gemensamt efter tidigare forskning men 

en av oss hade huvudansvar för kapitlet tidigare forskning och forskningsetiska 

överväganden medan den andra hade huvudansvar för metod. Vi har båda läst 

varandras delar flera gånger. En av oss har hållit i kontakten med studiens 

respondenter och de enhetschefer som kontaktades tidigt i studien medan den andra 

har hållit i kontakten med handledare. Vi har båda intervjuat samt transkriberat, 

kodat och tematiserat materialet. Resultatet och analysen har bearbetats både var 

för sig och gemensamt till sin nuvarande form. Inledning och avslutande diskussion 

har skrivits tillsammans. Vi har båda läst hela studien. 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?z7DTbo
https://www.zotero.org/google-docs/?XiXVt7
https://www.zotero.org/google-docs/?TmVhyR
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6. Resultat och analys 

Nedan följer studiens resultat och integrerad analys. Teorierna handlingsutrymme, 

företrädarskap och NPM används för att ge texten teoretiskt djup. Resultat och 

analys är organiserat efter övergripande teman och underteman. Första temat rör 

Begreppet delaktighet, det andra handlar om socialsekreterarnas roll Att vara en 

medlare och det tredje temat lyfter Faktorer som påverkar delaktigheten. 

6.1 Begreppet delaktighet 

Nedan redovisas hur de intervjuade ser på begreppet delaktighet genom två under-

teman Information, förståelse och möjlighet att uttrycka sig samt Problematisering 

av delaktighet. 

6.1.1 Information, förståelse och möjlighet att uttrycka sig 

Socialsekreterarna beskriver vad delaktighet är på olika sätt. En beskriver det som 

att delaktighet är att klienten får säga vad den tycker. En annan uttrycker sig på ett 

liknande sätt men inkluderar vikten av att klienten ska få information kring 

processen. Klienten ska också ha möjlighet att uttrycka sig, kunna bestämma om 

det som går samt ha ett inflytande till viss del. Ytterligare en socialsekreterare lyfter 

vikten av förståelse, att förstå innebörden i möten samt samtal och på det sättet 

kunna känna sig delaktig. Delaktighet beskrivs också i relation till förståelse av 

Mika, där delaktighet är när klienten förstår vad som händer kring klienten. Det 

uttrycks som att klienterna ska “veta vad som väntas utav dem, vad de kan vänta 

sig av oss” (Mika). Delaktighet beskrivs även som att klienter ska ges möjligheten 

att få information via hjälpmedel eller tolk efter behov. 

Charlie pratar om delaktighet i termer av gemensamt ansvar, tillit och en ömse-

sidighet. Där socialsekreterare har ett ansvar att ta med synpunkter, tankar och 

åsikter från klienten i utredningsprocessen. Det inkluderar även att klienten för-

väntas förmedla all information som behövs så att socialsekreteraren ska kunna fatta 

ett beslut. Charlie fortsätter med att konstatera att en klients delaktighet underlättar 

kontakten mellan klient och socialsekreterare, men att det även underlättar 

socialsekreterarens arbete. Vidare beskrivs delaktighet som “en relation mellan mig 

och klienten. Man ska ju ge och ta och det krävs något av oss båda för att det ska 



 

30 

 

fungera” (Charlie). Delaktighet ses som något nödvändigt eftersom det inte är 

önskvärt att fatta beslut över någons huvud, även om det ibland kan ske. En annan 

socialsekreterare nyanserar delaktighet genom att uttrycka att det inte innebär att 

klienten nödvändigtvis håller med, utan att även om klienten uttrycker ett missnöje 

är det också en form av delaktighet. 

De fyra nyckelprinciperna i teorin om företrädarskap från Dalrymple och Boylan 

(2013) återspeglas i texten genom att det går att urskilja olika nivåer av delaktighet. 

Första grundnivån är att klienten ska få information, nästa är att de ska ha förståelse 

för processen och sin roll i den. Ett tredje steg är klientens möjlighet att uttrycka sig 

och ett fjärde steg handlar om klientens möjlighet till inflytande. Socialsekreterarna 

kan tolkas ha ståndpunkten att informationen som har givits är av mindre relevans 

om den inte har förståtts av klienten. 

Mika problematiserar huruvida delaktighet är att klienten får bestämma “det kan ju 

vara så att klienter kanske uppfattar sig mer delaktiga om de får lov att bestämma, 

att de beviljas det de ansöker om [...] än om vi ger ett avslag”. Socialsekreterarna 

lyfter generellt att det är viktigt att återkoppla till klienten, att klienten känner sig 

lyssnad på och upplever sig väl bemött.  

Ovanstående kan förstås genom Dunér och Blombergs (2015) teori om 

handlingsutrymme. Rättsliga, organisatoriska och moraliska villkor sätter ramarna 

för socialsekreterarens yrkesutövning och avslag är därmed oundvikligt. Social-

sekreteraren är medveten om handlingsutrymmets rättsliga och organisatoriska 

villkor och ger därmed ett avslag. En tolkning är att socialsekreteraren även 

använder handlingsutrymme utifrån moraliska villkor. Genom sitt handlings-

utrymme tar socialsekreteraren sig tid att lyssna och bemöta klienten väl och 

säkerställer på så sätt att klienten känner sig sedd, trots oönskat avslag. 

Jean reflekterar kring sin egen och klientens roll “vi har olika roller [...] den ena 

sitter där och den andra sitter här och vi är ju precis likadana, vi funkar likadant”. 

Jean kopplar detta till transparens, att det både ska finnas gentemot social-

sekreteraren såväl som socialsekreteraren ska vara transparent gentemot sina 

klienter. Ytterligare en socialsekreterare beskriver delaktighet i termer av trans-

parens samt att klienten ska ha full insyn i vad som görs i hens ärende, att klienten 
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ska få veta vilken information socialsekreteraren inhämtat, vad till exempel en 

läkare eller boendestödjaren sagt och varför klienten får beslutet.  

Socialsekreterarna ovan reflekterar kring transparens, vilket likt det tidigare 

socialsekreterare sagt om information och förståelse kopplat till delaktighet, även 

kan relateras till nyckelprinciperna i teorin företrädarskap (Dalrymple & Boylan, 

2013). Förståelsen för rollerna socialsekreterare och klient har, kan kopplas till ett 

demokratiskt samhällsideal och solidaritet gentemot klienten. Att se likhet och att 

människor i grunden fungerar likadant oavsett roll lyfter företrädarskapet till en 

systemnivå utifrån värdena jämlikhet, social rättvisa, inkludering och humanitet. 

Det ger därmed möjlighet att påvisa brister i systemet utifrån dessa värden och att 

delaktighet även kan betraktas på systemnivå (Akademikerförbundet SSR, 2017; 

Dalrymple & Boylan, 2013). 

6.1.2 Problematisering av delaktighet 

Ovan beskrivs delaktighet som en till synes lätt process med ideal som information, 

förståelse, transparens och möjlighet för klienten att uttrycka sig. Samtidigt talar 

socialsekreterarna om olika möjligheter hos klienten eller organisationen som gör 

delaktigheten relativ och situationsbunden. Socialsekreterarna som primärt arbetat 

inom enheter inriktade mot allmänt funktionsstöd, beskriver att nivån av funktions-

nedsättningen kan påverka klientens förståelse. Alex beskriver det som att klientens 

funktionshinder “sätter stopp” för klientens förståelse och att även om klienten sitter 

med på mötet kan hen känna sig osäker på om klienten förstår varför den är där och 

vad mötet handlar om. Socialsekreterarna problematiserar delaktighet och nivå av 

funktionsnedsättning genom att beskriva en grupp klienter med intellektuell 

funktionsnedsättning och som inte har tillgång till tal men som kan “ge tummen 

upp eller peka” (Charlie). Dessa klienter bedöms vara delaktiga i hög grad utifrån 

sin förmåga och socialsekreterarna vittnar om att anpassa samtalet för att skapa 

delaktighet på klientens nivå. 

I enighet med vad Dalrymple och Boylan (2013) skriver om företrädarskap kan 

socialsekreterarna ses ha en viktig roll för att stärka klienterna genom att anpassa 

samtalet och möjliggöra delaktighet efter förmåga. Socialsekreterara kan ses utöva 

individbaserat företrädarskap när de gör sitt yttersta för att få klienten att förstå 

mötet samt för att få klientens egna röst hörd inom systemet för socialtjänsten. 

https://www.zotero.org/google-docs/?8PLZBs
https://www.zotero.org/google-docs/?8PLZBs
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Parallellt vittnar socialsekreterarna om att det är svårt att veta om klienten förstår 

men att klienten ska sitta med ändå. Fenomenet går att problematisera utifrån NPM 

och en standardiserad modell där klienten ska vara med oavsett förmåga att vara 

delaktig eller förstå (Johansson, Dellgran & Höjer, 2015; Hood, 1991).  

Socialsekreterarna som arbetar inom socialpsykiatri lyfter att det finns olika typer 

av delaktighet som främst kopplades till förmåga, tidigare vana att vara delaktig 

och vilja. Socialsekreterarna menar att vissa klienter är mer medan andra är mindre 

delaktiga. Förmågan kopplas både till permanenta tillstånd som kan överbryggas 

med hjälp av tålamod och kreativa lösningar men även som tillfälliga tillstånd 

såsom aktiv psykos. Oavsett förmåga, tidigare vana och vilja till delaktighet 

beskrivs delaktighet som något essentiellt som inte får ges upp på och att det är 

socialsekreterarens ansvar att motivera och stötta klienten i delaktighet.  

Empirin ovan nämner att stötta klienten i delaktighet, vilket kan kopplas teoretiskt 

till företrädarskapets nyckelprincip om att stärka klienten i dennes rättigheter och 

säkerställa att den hörs i ärenden som rör dennes liv. Genom att aldrig ge upp 

delaktigheten ges klienten fler chanser att få sin röst hörd (Dalrymple & Boylan, 

2013). 

Delaktigheten definieras också i relation till självbestämmanderätten. Där klienten 

har det yttersta valet att ta emot den beviljade insatsen eller inte. Socialsekreterarna 

arbetar med insikten att om en klient tackar nej till en insats den bedömts vara 

berättigad till så finns det inget mer att göra i ärendet. Vilket leder till slutsatsen att 

oavsett vilka insatser socialsekreteraren bedömer lämpliga för en klient “så spelar 

det egentligen inte så stor roll om inte personen själv tycker att det är bra” (Jean). 

Därför beskrivs delaktighet fortsatt som nyckeln vid frivilliga insatser.  

Genom företrädarskap som teoretiskt perspektiv kan självbestämmanderätten 

förstås som ett tydligt möjliggörande för klienten. Där klienten på ett tydligt sätt får 

det yttersta inflytandet över beslut som rör klientens liv (Dalrymple & Boylan, 

2013). Självbestämmanderätten kan också ses begränsa socialsekreterarnas hand-

lingsutrymme, där klientens rätt att tacka nej till att ta emot en frivillig insats är en 

del av de rättsliga villkor som omger och begränsar socialsekreterarna i sitt arbete 

(Dunér & Blomberg, 2015). 

https://www.zotero.org/google-docs/?v1e4B2
https://www.zotero.org/google-docs/?9tXegt
https://www.zotero.org/google-docs/?9tXegt
https://www.zotero.org/google-docs/?LYHA1m
https://www.zotero.org/google-docs/?LYHA1m
https://www.zotero.org/google-docs/?nfvcDF
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6.2 Att vara medlare  

De intervjuades syn på rollen att vara medlare presenteras nedan genom följande 

underteman Flexibilitet och struktur, Aldrig ge upp klientens delaktighet, Olika 

viljor och Undantag och låta gå. 

6.2.1 Flexibilitet och struktur  

Socialsekreterarna lyfter olika saker att vara medveten om i sin yrkesroll. Alex 

beskriver hur hen anstränger sig för klientens möjlighet till delaktighet. Även om 

det kan vara svårt att höra vad en person säger, ska socialsekreteraren alltid försöka 

lyssna “en del har ju inga direkta ord, de kan peka och sådär men jag försöker läsa 

från situation till situation, vad är det den här personen säger”. Alex beskriver att 

hen använder alternativ kommunikation i tjänsten. Att ta med hjälpmedel som 

behövs vid hembesök eller uppföljning ses som socialsekreterarens ansvar. Alex 

beskriver att mötet annars skulle ta längre tid om det inte skulle finnas något att 

exempelvis peka på, som en glad eller ledsen gubbe, eller något annat att gå efter.  

En socialsekreterare berättar liknande om hur det går att utforma arbetet och vikten 

av att använda klientens egna alternativa kommunikation. Detta för att kunna 

anpassa sig till klienten då det viktigaste är att klienten kommer till tals. En annan 

socialsekreterare poängterar att alltid ge information och erbjuda delaktighet är 

viktigt. Ett exempel på kontinuerligt erbjuda delaktighet är att gemensamt med 

klienten bestämma och använda en mötesstruktur.  

Teorin om handlingsutrymme blir relevant utifrån organisationens krav på kost-

nadseffektivitet i förhållande till lagrum och normer som exempelvis delaktighet 

(Dunér & Blomberg, 2015). Socialsekreteraren har från sin organisation och de 

rättsliga villkoren två övergripande mål att uppfylla, klienten ska göras delaktig och 

arbetet ska vara effektivt. Socialsekreterarna kan tolkas slå ihop de två övergripande 

målen som omger handlingsutrymmet, genom att använda delaktighet som inte bara 

ett mål i sig utan också som ett verktyg för att göra arbetet effektivt och minska 

kostnader. Här kan resonemanget även knytas till Hoods (1991) teori om NPM där 

effektivitet och sparsamhet är centralt. Genom NPM kan socialsekreterarna ses 

använda delaktighet för att spara pengar och tid genom att effektivisera kommun-

ikationen och tiden med klienten. Genom att arbeta resultatinriktat med delaktighet 

https://www.zotero.org/google-docs/?em8h0C
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som verktyg används minsta möjliga resurser för att få fram vad klienten vill och 

behöver, vilket krävs för att kunna ge beslut i frivilliga insatser. 

En socialsekreterare lyfter exempel från hembesök, hos en person som samlar på 

saker eller som har tappat förmåga att hålla rent. En sådan situation kräver att 

socialsekreteraren håller tillbaka lite och att socialsekreteraren inte påpekar för 

klienten allt vad den skulle kunna behöva hjälp med, eftersom det då kan bli ett 

tvärt stopp. Istället menar hen att det är bra att börja försiktigt, att socialsekreteraren 

kommer på besök, pratar lite och hör av sig senare. Socialsekreteraren pratar också 

om ett slags förtroende och att en fortsatt god relation påverkar. Vidare tilläggs 

vikten av att backa och att inte försöka lösa allt på en gång utifrån att saker inte 

löser sig på en vecka ändå, då personen kan ha haft det på ett visst sätt länge.  

Jean poängterar utmaningen med att hålla sig själv tillbaka och inte rätta klienten, 

även om det klienten säger är fel. Hen tillägger att det är en reflex att rätta, men att 

hen försöker undvika det. Eftersom reflexen ger konsekvenser “när man gör det då 

förlorar man människor, då känner människor att man är emot dem väldigt fort” . 

Jean lyfter även vikten av att låta klienten ta sin tid och att socialsekreteraren kan 

behöva vänta in klienten. Att klienten är redo ses som en förutsättning för att kunna 

arbeta med delaktighet samt insatser som blir bra och som klienten vill ha. Jean 

beskriver att detta går emot socialtjänstens arbetssätt eftersom socialtjänsten inte är 

så bra på att vänta.  

Tidigare forskning betonar vikten av att professionella försöker hålla sig neutrala i 

klienters val och att det är viktigt att inte påpeka med allt för realistiska synpunkter 

(Bigby m.fl., 2019). Detta återspeglas i vad socialsekreteraren uttrycker om att 

människor lätt kan känna att socialsekreteraren är emot klienten. Socialsekreterarna 

kan här ses reflektera över sin roll och vikten av att hålla tillbaka lite. Tillit och 

relation med klienten möjliggör vidare arbete i ärendet. Utifrån Dunér och 

Blombergs (2015) beskrivning av handlingsutrymme och organisatoriska villkor 

kan en av socialsekreterarna tolkas använda sin insikt i ärendet och sitt handlings-

utrymme för att stå emot organisationens krav på effektivitet. Både att låta klienten 

tala för sig själv och önskan att inte förlora klienten är relaterbart till teorin om 

företrädarskap (Dalrymple och Boylan (2013). Socialsekreterarna kan sammantaget 

tolkas ha kommit till insikten att det långsiktigt är mer lönsamt att vara tålmodig. 

https://www.zotero.org/google-docs/?ltXgDT
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En socialsekreterare beskriver att yrkesrollen är att få klienten att känna att den kan 

påverka sin situation och inte stänga klienten ute. Socialsekreteraren beskriver att 

personen ska få en känsla av att kunna påverka sin situation och att det känns okej. 

Socialsekreteraren ska inte avfärda med att saker är på ett visst sätt, även om 

klienten inte kan få exakt det den önskar. Socialsekreteraren uttryckte också att det 

är viktigt att bekräfta klienten och att det klienten uttrycker är viktigt. En annan 

socialsekreterare beskriver anpassning som att även om socialsekreteraren anser sig 

ha kommit med ett bra förslag, så går det inte att ifrågasätta varför klienten inte vill 

ta emot det. Då får socialsekreteraren arbeta mer följsamt, vara förändringsbenägen 

och hänga med istället.  

Socialsekreterarna ovan lyfter vikten av att ge klienten en känsla av att kunna 

påverka sin situation. Att ha en faktisk möjlighet att kunna påverka beslut som rör 

sitt liv ses som ett starkt ideal utifrån teorin om företrädarskap (Dalrymple & 

Boylan, 2013). Att erbjuda utrymme att uttrycka sin åsikt kring till exempel ett 

beslut ses även det som en nyckel inom företrädarskap. Att vara prestigelös och att 

följsamt anpassa sig efter klienten kan anses vara i linje med företrädarskapets 

nyckelprinciper kring att uppmuntra människor att tala för sig själva samt 

möjliggöra människors involvering och inflytande i beslut som rör deras liv 

(Dalrymple & Boylan, 2013). 

6.2.2 Aldrig ge upp klienten eller delaktigheten 

Socialsekreterarna beskriver olika tillvägagångssätt för att arbeta så långt det går 

med klienten och delaktigheten. En generell inställning är att socialsekreterarna inte 

ska ge upp på klienten eller dennes delaktighet. Vilket kräver såväl tålamod som 

kreativitet.  

En situation som beskrivs av flera socialsekreterare är att klienten har företrädare i 

form av anhöriga, god man eller förvaltare. Socialsekreterarna lyfter att även om 

det finns en företrädare så vill socialsekreteraren alltid prata med den klienten för 

att höra vad den tycker. Alex utvecklade resonemanget utifrån vikten att stå på sig 

och lirka lite för att säkerställa att klienten hörs i sitt ärende. Det kan röra sig om ett 

ärende där antingen anhörig eller klienten själv säger att det räcker med att 

socialsekreteraren pratar med den anhöriga. Socialsekreterarens roll blir då, enligt 
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Alex, att “ligga på lite” och uttrycka vikten av att ses samt ge förslag som att börja 

med ett telefonsamtal för att “hitta sätt att ta sig in till enskilda individer”.  

Ovanstående kan förstås teoretiskt utifrån Dalrymple och Boylans (2013) 

resonemang om företrädarskap. Socialsekreterarna försäkrar sig om att klienterna 

har en röst i beslut som rör deras liv genom att insistera på att träffa och höra den 

enskilde, även om klienten juridiskt har en god man eller företrädare som annars 

för klientens talan. Det öppnar även för att informera klienten om dess rättigheter. 

En socialsekreterare visar vidare på förståelse för vikten att vara anpassningsbar för 

att underlätta kontakten för klienten. Genom begreppet handlingsutrymme (Dunér 

& Blomberg, 2015) blir det tydligt att socialsekreterarna ställer olika villkor som 

omgärdar yrkesutövningen mot varandra, där individens röst och delaktighet i sitt 

ärende prioriteras över tidseffektivitet. 

Om socialsekreteraren däremot inte får tag på klienten får hen använda olika 

kontaktvägar för att skapa kontakt. Socialsekreterarna förmedlar en syn att 

socialsekreterarna inte ger upp på kontakten med klienterna i första taget och inte 

“avslutar något på dagen” (Jean). Exempel som ges är att ringa, sms:a, mejla eller 

skicka brev. Om samtycke finns i ärendet finns det möjlighet att gå exempelvis via 

en anhörig men inte annars. Ett vanligt förslag är att skicka brev. Brev anses främst 

aktuellt när ett beslut är på väg att gå ut eller när en klient ansökt om något men 

sedan varit svår att få tag på. Förslag på brevets innehåll varierar men det innehåller 

alltid någon slags instruktion som att socialtjänsten måste höra från klienten senast 

ett visst datum för att kunna utreda om en fortsatt insats. Brevet kan också informera 

om att den enskilde alltid är välkommen att söka på nytt om hen inte vill ha något 

stöd just nu. Kim beskriver ett tidigare tillvägagångssätt där hen hade skickat ett 

brev till sin klient med svarsbrev och den enkla instruktioner “kan du bara skriva 

på det här pappret om du vill ansöka om en insats eller inte” för att underlätta för 

både klienten och arbetet.  

Ur ett teoretiskt perspektiv kan socialsekreteraren ses använda sitt handlingsut-

rymme för att verka inom de rättsliga, organisatoriska och moraliska villkoren som 

omgärdar situationen. Socialsekreteraren är inte tillåten att ringa anhöriga utan 

samtycke eller gå och knacka på hos klienten. Det hen har utrymme för är att posta 

hem ett brev och göra det så enkelt för klienten som möjligt att svara. Dessutom 

https://www.zotero.org/google-docs/?qu5aQB
https://www.zotero.org/google-docs/?qu5aQB
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används handlingsutrymmet för att acceptera en informell ansökan istället för att 

kräva en formell (Dunér & Blomberg, 2015). Handlingsutrymmet används vidare 

för att möjliggöra företrädarskap (Dalrymple & Boylan, 2013) genom att skicka 

detta brev ges klienten möjlighet att på ett enkelt sätt göra sin röst hörd och ta del 

av sina rättigheter.  

Exemplet lyfter dock funderingar kring likabehandling och huruvida vissa klienter 

får ta del av fler chanser än andra endast baserat på vem de har som social-

sekreterare. De organisatoriska villkoren som omgärdar handlingsutrymmet (Dunér 

& Blomberg, 2015) ska bland annat främja likabehandling och vägleda 

socialsekreterare i bedömningar, samtidigt öppnar handlingsutrymmet för social-

sekreteraren att göra individuella bedömningar. 

En socialsekreterare reflekterar över klienter som vill vara mer delaktiga än vad 

som är möjligt att erbjuda utifrån arbetsförutsättningar. Socialsekreteraren berättar 

att det finns klienter som ofta hör av sig och att det då kan räcka att prata en stund 

över telefon. Hen reflekterar kring att försöka ge klienten tid och kompromissa fram 

en lösning som passar både klientens behov att bli hörd och socialsekreterares 

arbetssituation. Exempelvis genom att erbjuda telefonsamtal istället för fysiskt 

möte eller genom att uppmuntra klienten att höra av sig och förklara att om 

socialsekreteraren inte svarar så kommer denne återkomma senare. Social-

sekreteraren uppger att klienter ska få känslan av att bli väl bemötta trots att 

socialsekreteraren inte alltid kan eller hinner.  

Ovanstående empiri kan förklaras utifrån hur Dunér och Blomberg (2015) förklarar 

handlingsutrymme. Handlingsutrymmet är begränsat av organisationen på ett sätt 

som förhindrar klienter att vara delaktiga i den mån klienten vill. Socialsekreteraren 

kan ses ta till olika strategier för att ändå möta klienten utifrån de övriga krav som 

ligger på socialsekreteraren i dennes yrkesroll. Handlingsutrymmet används för att 

ge klienten en känsla av att ha tid eller för att erbjuda ett telefonsamtal istället för 

ett mer tidskrävande möte. NPM har medfört att den offentliga sektorn får allt fler 

inslag av vinstdrivande företag. Det går att dra liknelser där socialsekreteraren är 

en serviceperson som inte får lämna kunden, sin klient, missnöjd. Samtidigt ska 

socialsekreteraren arbeta resultatinriktat och resurseffektivt. En balans krävs mellan 

att lägga tid på att få klienten nöjd och att uppnå ändamålsenliga resultat (Hood, 

https://www.zotero.org/google-docs/?kD9WYH
https://www.zotero.org/google-docs/?vz96Gb
https://www.zotero.org/google-docs/?F7DQTM
https://www.zotero.org/google-docs/?F7DQTM
https://www.zotero.org/google-docs/?a8cKem
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1991; Johansson, Dellgran & Höjer, 2015). På grund av de villkor som omgärdar 

handlingsutrymmet och det avtryck NPM gjort på arbetet lämnas socialsekreterarna 

till att medla med klienterna så de ändå känner sig nöjda med både bemötandet och 

de insatser de fått, eller inte fått.  

6.2.3 Olika viljor 

En socialsekreterare konstaterar att det är vanligt att det finns olika viljor, att 

socialsekreteraren får förhålla sig till situationen och hantera den när den uppstår i 

rummet. En annan socialsekreterare beskriver vikten av att känna efter angående 

olika viljor mellan klient och anhörig. Gällande att fatta beslut så beskrivs det som 

att alla aspekter måste med och att det inte går att endast gå efter vad anhöriga eller 

andra har sagt. Socialsekreteraren tillägger vikten av mötet med klienten och att 

genom hembesök få en mänsklig kontakt och känna stämningen. Helle lyfter 

aktuella situationer där andras viljor behöver hanteras, som i kontakt med anhöriga 

eller sjukvårdspersonal. De kan bli väldigt oroliga när klienten är inne på sjukhuset 

eller när de tycker att insatserna är för få. Helle konstaterar att det kräver “någon 

slags avvägning”. Ett tillvägagångssätt är att socialsekreteraren säger att klienten 

får testa att komma hem och därefter kan mer hjälp sättas in vid behov. Helle 

beskriver en risk att anhöriga kan överdriva och att ett enskilt möte med klienten 

kan ge en annan bild.  

En annan socialsekreterare lägger fokus på själva relationen när det kommer till 

olika viljor och konstaterar att ett nätverk med personer som kan hjälpa alltid är bra, 

förutsatt att det är en bra relation mellan dem och klienten. Anhöriga beskrivs vara 

ett stöd för socialsekreteraren att få fram information om klienten i situationer där 

klienten inte kan föra sin egen talan. Den anhöriga kan innebära ett stöd eller en 

trygg punkt för klienten under utredningen, vilket blir positivt. Samtidigt kan 

anhöriga innebära ett hinder, dels utifrån att de kan ha starka åsikter om vad de 

själva anser att klienten behöver, men också utifrån att de kan påverka klienten. 

Anhöriga kan på så sätt föra bort fokus från klienten och vad klienten vill. Social-

sekreterarna framhäver att det krävs en slags övervägning av den information som 

framkommer från alla olika parter. Enskilt möte med klienten, att känna av 

stämningen och få en mänsklig kontakt beskrivs som viktiga delar i processen, men 

också att vara observant på om relationerna i nätverket är goda. 

https://www.zotero.org/google-docs/?a8cKem
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Ovanstående empiri kan förklaras utifrån teorin om företrädarskap. Socialsek-

reteraren företräder klienten genom att se till att det är klientens röst som hörs 

samtidigt som andras röster vävs in på ett balanserat sätt (Dalrymple & Boylan, 

2013). Empirin kan också förstås utifrån ett företrädarskap för allas jämlikhet, att 

detta ska finnas oavsett hur klientens relationer ser ut (Akademikerförbundet SSR, 

2017). Vidare framträder vikten av den sociala rättvisan där andra kanske annars 

har en mycket starkare röst än klienten och att utjämna den obalansen. Det kan 

tolkas ingå i socialsekreterares roll att vara trygg i sitt arbete och att stå fast vid 

beslut när anhöriga uttrycker att det är för lite. Företrädarskapet framträder också 

genom medlingen och informerandet, om att det alltid går att sätta in mer hjälp om 

det behövs. 

Socialsekreterarna berättar att de tar in både vad klienten och läkarintyget säger. 

Framförallt läkarintyg spelar stor roll i en klients ärende. Vidare menas att det inte 

innebär något problem när de två utsagorna stämmer överens. Däremot om de 

skiljer sig från varandra så “brukar vi oftast gå på det som sjukvården har sagt” 

(Mika). Flera Socialsekreterare noterar att klientens röst kan vara märkbart 

influerad av andra, vilket blir märkbart när socialsekreteraren lärt känna klienten 

och klienten plötsligt pratar med samma ord som till exempel en förälder. På samma 

tema identifieras en risk att en anhörigs närvaro hämmar klienten att tala och att den 

“anhöriga tar över” (Helle). Socialsekreterarna lyfter att om klienter uppfattas 

hamna i skymundan kan socialsekreterare återinföra fokus till klienten genom att 

ställa en fråga till personen, be anhöriga lämna mötet en stund eller ta kontakt med 

klienten igen senare. Socialsekreterarens ansvar blir då både att återinföra fokuset 

på individen men också att förklara och försäkra klienten att det är hen som är i 

fokus och att det är hens vilja som är central.   

Kopplat till Dunér och Blombergs (2015) förståelse av handlingsutrymme är 

socialsekreterare låsta till de läkarintyg klienten har. I relation till anhöriga är hand-

lingsutrymmet mer öppet. I linje med teorin om företrädarskap (Dalrymple & 

Boylan, 2013) använder socialsekreterarna olika verktyg för att säkerställa att fokus 

ligger på klientens vilja och behov. De rättsliga villkoren utifrån handlingsutrymme 

(Dunér & Blomberg, 2015) kan verka krocka med rollen om företrädarskap 

https://www.zotero.org/google-docs/?UvYza5
https://www.zotero.org/google-docs/?UvYza5
https://www.zotero.org/google-docs/?ORbjMv
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(Dalrymple & Boylan, 2013) när organisationen och läkarintygen går före vad 

klienten säger.  

En socialsekreterare beskriver att klientens vilja får gå mot ett gynnande beslut, 

men att det inte är så lätt när klienten och socialsekreteraren vill olika saker. Där 

möts också olika perspektiv. Det blir socialsekreterarens roll att säga att “det är dina 

rättigheter” (Robin) som erbjuds. Socialsekreteraren ser till lagstadgade rättigheter, 

om klienten har rätt till något vilket kan sätta press på klienten att ta emot insatserna. 

En annan socialsekreterare uttrycker att klienten bör ta emot insatser som den 

ansökt om och att det är frustrerande att bevilja något som sedan inte mottas. 

Socialsekreteraren tillägger att det inte är så lätt för klienten, men beskriver att det 

skulle vara så enkelt om klienter bara tog emot insatser. En tolkning är att när 

socialsekreteraren framför klientens rättigheter beskrivs det även som att sätta press 

på klienten att ta emot insatserna. 

Ovanstående kopplas teoretiskt till företrädarskap (Dalrymple och Boylan, 2013) 

där en central del är att stödja människor att bli medvetna om och utöva sina 

rättigheter. En annan nyans framhävs av NPM där en tolkning är att social-

sekreteraren försöker övertyga klienten att ta emot insatser för att arbetet ska 

upplevas vara effektivt och inte i onödan. På samma sätt kan frustrationen 

socialsekreterare beskriver när klienter inte tar emot insatser kopplas till effektivitet 

(Johansson, Dellgran & Höjer, 2015). Klienten kan tolkas förhindra de uppsatta 

målen och socialsekreterarens möjlighet att arbeta resurssnålt när utredningar inte 

leder till något resultat (Hood, 1991). 

Alex ger ett exempel kring en klient som velat ha mindre insatser och där det 

prövats att dra ned på timmarna. Klienten beskrivs som dement och att hen 

konsumerar alkohol. Alex lyfter att socialsekreterare ska följa klientens önskemål 

att dra ned timmarna men även känna av klientens förmåga och följa ärendet. Alex 

beskriver att det i detta fallet inte fungerade, men att klienten därmed fått vara 

delaktig och inte blivit avvisad i sitt önskemål. Principen om frivillighet är styrande 

“vi kör inte med några tvångsinsatser på något sätt men det gäller att ha fingertopps-

känsla” (Alex). 

https://www.zotero.org/google-docs/?uvT1PU
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Ovanstående empiri visar på en begränsning i handlingsutrymme, som förstådd av 

Dunér och Blombergs (2015). Socialsekreteraren är begränsad i sitt handlings-

utrymme utifrån att frivilliga insatser präglas av självbestämmanderätt. Det är alltså 

klienten som bestämmer vilka insatser den vill ta emot, oavsett vad social-

sekreteraren bedömer att den behöver eller har rätt till.  

6.2.4 Undantag och låta gå 

Regeln som socialsekreterarna jobbar efter är att deras klienter ska vara så 

delaktiga, och ha tillgång till så mycket information, som möjligt. Idealet är att 

klienten alltid ska veta vad hens socialsekreterare tänker och gör i hens ärende. 

Samtidigt ger flera socialsekreterare exempel på när det inte är lämpligt att ge 

klienten all information eller alla valmöjligheter med syftet att göra det enklare för 

klienten, men även för att underlätta för socialsekreteraren.  

En socialsekreterare beskriver det som att vissa klienter behöver konkret stöttning 

i beslut. Det blir därför enklare att erbjuda endast två alternativ eller genom att 

föreslå ett alternativ som socialsekreteraren tror passar klienten och fråga om hens 

åsikt. På så sätt kan delaktigheten tolkas kvarstå även om den begränsas för att 

effektivisera processen. En annan socialsekreterare ger ett exempel på hur hen 

arbetar när en klient ansöker om stöd i hemmet. I möte med klient läggs fokus på 

vad klienten behöver hjälp med, inte antal insatser eller tid. Sedan räknar social-

sekreteraren ut vad klienten ska beviljas i ett system och klienten får beslutet 

presenterat för sig där det framgår hur många timmar per vecka klienten beviljas. 

Socialsekreteraren har tillgång till ett standardiserat system för beräkning av 

hemtjänsttimmar och därför kan det anses onödigt att informera klienten om den 

exakta proceduren kring hur beslutet räknas ut. Att inte förklara systemet sparar tid 

för både klient och socialsekreterare. Genom att i möte fokusera på behovet ges 

beslutet legitimitet genom att det kan antas att beslutet matchar de behov som 

beskrevs tidigt i processen.  

Ovanstående kan förstås genom NPM där socialsekreterarna försöker effektivisera 

ärendeprocessen genom att förenkla mängden information eller mängden 

valmöjligheter. Något som inte bara underlättar för klienten utan även för 

socialsekreteraren och organisationen vilket kopplas till NPMs ideal om resultat 

och effektivitet (Hood, 1991). Även i handlingsutrymmets organisatoriska villkor 
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finns krav på effektivitet. Något som kräver att socialsekreteraren kommer framåt i 

ärenden och rättfärdigar begränsningen av information och valmöjligheter som ges 

till klienten, på bekostnad av full delaktighet (Dunér & Blomberg, 2015). 

Kim ger ytterligare exempel på när full transparens mot klient kan göra ärendet 

svårare. Hen menar att klienter eller anhöriga som uppvisar rättshaveristiskt 

beteende gör idealet kring delaktighet problematiskt. Om en socialsekreterare 

lämnar all information kring alla tankar kring planering, eventuella fortsatta steg, 

vad som händer om det inte funkar och så vidare så kan det “bli för mycket 

information för dem att hantera”. Det kan leda till att klienten låser sig på vissa 

detaljer och vill veta mer om det och “fastnar i en ond spiral”. Därför anses det 

bättre för klienten att inte gå in alltför mycket i processen. En tolkning är att full 

transparens kan vara negativt för klienten då denne riskerar att fastna i en ond spiral, 

men det riskerar även att göra arbetet för socialsekreteraren svårare.  

Ovanstående går att koppla till hur socialsekreterare, enligt Hoods (1991) be-

skrivning av NPM, bör arbeta effektivt och sätta gränser för vad som är rimligt inom 

uppdraget. Samtidigt som lagstiftningen kring serviceskyldighet ska följas finns en 

strävan om minskade kostnader och att arbeta tidseffektivt med de resurser som 

finns.  

Socialsekreterarna reflekterade kring gränserna för delaktighet och möjligheterna 

att fatta ett beslut. Mika beskriver att “i och med att vi jobbar med frivilliga insatser 

så är det väldigt viktigt att de själva vill ha insatsen och att de själva uttrycker varför 

de behöver den” och att om klienten inte berättar om sina behov kan inget beslut 

tas. En annan socialsekreterare nämner också det ansvar som finns utifrån 

frivilligheten och att hen inte kan göra så mycket i ärendet om klienten till exempel 

inte lämnar samtycke för att ta nödvändiga kontakter. Konsekvenserna blir att det 

inte går att påbörja utredning eller fatta något beslut om klienten inte är delaktig 

genom att göra sin röst hörd. I sådana situationer måste socialsekreteraren ge 

avslag, om det inte finns en god man eller liknande att inhämta information från. 

I situationer där klient inte vill ansöka om eller ta emot stöd beskrivs vissa 

möjligheter att behålla kontakt och försöka jobba långsiktigt genom motiverande 

arbete. Ofta finns det då flera aktörer runt omkring som ser att det finns ett stort 
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stödbehov, även om klienten själv inte anser det. Samtidigt kvarstår att “de som 

verkligen inte vill, de får vi ju släppa, och vi avslutar ärendena” (Charlie). Detta 

förklaras med att eftersom självbestämmanderätten är styrande så måste insatser 

ske på frivillig grund, oavsett bedömt stödbehov. Socialsekreterarna lyfter i sådana 

situationer en förhoppning om att klienten kommer komma tillbaka och poängterar 

att de alltid är välkomna att ansöka på nytt.  

Empirin ovan kan förstås utifrån hur Dunér och Blomberg (2015) beskriver 

handlingsutrymme. De rättsliga och organisatoriska villkoren ger få möjligheter att 

fortsätta utreda en person som inte vill ha en frivillig insats. Det finns en gräns för 

hur långt socialsekreteraren kan ta kontakten och en brytpunkt där klienten måste 

låtas gå. I brytpunkten är handlingsutrymmet låst och makten kan tolkas skiftas från 

att ligga hos socialsekreteraren till att enbart ligga hos klienten. Socialsekreterarna 

är maktlösa inför självbestämmanderätten och allt de kan hoppas på är att klienten 

kommer tillbaka. 

En socialsekreterare lyfter vikten av att i förväg förklara konsekvenserna av att göra 

sig otillgänglig eller att inte ta emot beviljade insatser. Om klienten inte tar emot 

insatsen så kan hen inte få stöd. Uttalandet kan tolkas vara en del av 

informationsskyldigheten, ett rättsligt villkor, som inramar socialsekreterares 

handlingsutrymme (Dunér & Blomberg, 2015). Dalrymple och Boylans (2013) 

teoretiska perspektiv om företrädarskap ger ytterligare nyans. Genom att informera 

klienten om konsekvenserna av ett visst beteende och poängtera vikten av att 

klienten uttrycker vad hen vill och varför kan en förståelse för systemet ges där 

klientens röst krävs för ett beslut. Vidare får klienten stöd till att bli medveten om 

sina rättigheter och möjliggör att hen får inflytande över beslut som rör hens liv. 

Vilket kan tolkas som företrädarskap genom att möjliggöra informerade val, att 

förmedla innebörden av att ta emot eller inte ta emot en insats. Dock är även att 

neka till en insats att betrakta som att företräda sig själv, vilket är klientens fulla rätt 

att göra. 

Ett annat undantag från delaktighet ges utifrån att det finns ärenden när det inte är 

läge att sträva efter delaktighet. Helle lyfter att i ärenden med svårt sjuka, palliativa 

klienter med exempelvis långt framskriden cancer måste socialsekreterare “försöka 

avgöra om det är läge”. I sådana situationer bedöms det inte rimligt att klienten för 
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sin egen talan och att socialsekreteraren då inte går in och “petar”, utan låter 

anhöriga och sjukvårdspersonal föra klientens talan.  

Ur ett teoretiskt perspektiv fokuserat på Dunér och Blombergs (2015) beskrivning 

av handlingsutrymme kan uttalandet ovan visa på ett exempel på balansen 

socialsekreterare måste hålla mellan moraliska villkor, organisatoriska och rättsliga 

villkor. Socialsekreteraren får här välja mellan rättsliga och organisatoriska krav att 

inkludera klienten och de moraliska villkoren om när det faktiskt är lämpligt att 

inkludera klienten. I det handlingsutrymmet som finns i konflikten mellan villkoren 

kan socialsekreteraren betraktas ta ansvar för en socialt utsatt grupp och agera 

utifrån hur omgivningen anser lämpligt och utifrån socialsekreterarens egna 

uppfattning om att klienten faktiskt verkar orka. Det medför också att 

socialsekreteraren kan frångå delaktigheten. 

6.3 Faktorer som påverkar delaktighet 

Nedan presenteras de faktorer som påverkar delaktighet som identifierats i studien. 

Underteman som presenteras är Organisatoriska ramar och krav, Delaktighet 

beroende på lagrum, Verktyg och hjälpmedel och Klientens funktionstillstånd och 

inställning. 

6.3.1 Organisatoriska ramar och krav 

Organisationens ramar och krav diskuteras i förhållande till delaktighet i termer av 

att både vara begränsande och möjliggörande. En socialsekreterare lyfter hur 

delaktighet har blivit en mer uppstyrd del av arbetet. Bland annat kommer direktiv 

uppifrån, från politiska beslut men även från information som exempelvis att 

socialsekreterare förväntas fokusera på vissa teman i perioder, som arbete med 

delaktighet. 

Ur ett teoretiskt perspektiv kan empirin ovan tolkas beskriva att delaktighet numera 

är en del av de rättsliga och organisatoriska krav som ställs på socialsekreterarnas 

arbete, utifrån teorin om handlingsutrymme (Dunér & Blomberg, 2015).  Innan 

skedde arbetet med delaktighet kanske mer outtalat, men är nu en inskriven del av 

arbetet.  

https://www.zotero.org/google-docs/?G7DJfo
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En socialsekreterare uttrycker att såväl arbetet som delaktigheten påverkas av hur 

den enskilde socialsekreteraren och framförallt hur ledningen lägger upp arbetet, 

utifrån belastning och vad socialsekreteraren har för övriga saker att göra i arbetet. 

Även möjliggörare i organisationens struktur identifieras till exempel som att 

arbetsgruppen har mycket kunskap som delas sinsemellan genom metod-

handledning eller processhandledning. Kollegorna beskrivs kunna samtala hur de 

arbetar vidare med ärenden och klienter i dessa möten.  

Utifrån perspektivet att socialsekreterare har ett handlingsutrymme (Dunér & 

Blomberg, 2015) blir det som sägs ovan tydligt kopplat till hur stor roll som 

organisationen spelar för förutsättningarna för delaktighet. Organisatoriska villkor 

återfinns i ledningens upplägg av arbetet och i arbetsbelastningen. När social-

sekreterare delar information i metodhandledning eller processhandledning kan det 

tolkas som ett sätt att försöka maximera och lära känna handlingsutrymmet eller 

åtminstone kunna navigera bland de krav som ställs, genom att dela med sig av 

olika lösningar och utöka kunskapen kring möjligheter i arbetet.  

En vanlig önskan bland socialsekreterarna är att ha mer tid för klienten och ärendet, 

något som kopplas till organisatoriska förutsättningar. Helle beskriver det som att 

det inte finns tid att arbeta på ett önskvärt sätt, utifrån att det kräver rätt 

förutsättningar och tid i förhållande till mängden ärenden. Helle nämner också att 

hens arbete ofta har en brådskande karaktär vilket påverkar möjligheten att stämma 

av med klienten och att processen kan behöva gå snabbt när “någon ska hem från 

sjukhus, man hinner inte stämma av med klienten” (Helle).  

En socialsekreterare som också belyser sitt arbetes tidspressade natur beskriver en 

känsla av stress i arbetet kopplat till vårdplaneringar (VPL) när en klient flyttas från 

sjukhuset. Socialsekreteraren problematiserar att mötena ger begränsat utrymme för 

klienten, att socialsekreteraren behöver göra en snabb planering, få med mesta 

möjliga information och att klienten då kanske får ett minskat utrymme. Om 

klienten har svårt att uttrycka sig kan de bli sjukvården som gör det mestadels 

istället. Socialsekreteraren reflekterar kring att både sjukvården och socialtjänsten 

har en arbetsbelastning såväl som stress som begränsar arbetet. Ytterligare en 

socialsekreterare identifierar tid som en begränsande faktor. Socialsekreteraren 

kommer med ett nytt perspektiv på konsekvenserna av att inte ha tid och känna 
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stress, nämligen att det begränsar förmågan att arbeta lösningsfokuserat och komma 

vidare i samtal med en klient på ett kreativt sätt.  

Ovan empiri kan kopplas till både handlingsutrymme och NPM. Handlings-

utrymmet påverkas av den tänkta rationalisering och effektivisering som gjorts av 

socialsekreterarnas tid för att kunna hantera en större mängd ärenden (Dunér & 

Blomberg, 2015; Johansson, Dellgran & Höjer, 2015). En skillnad kan tolkas finnas 

i om tidsbristen bottnar i mängden ärenden en socialsekreterare har eller i ärendets 

natur. Minskat antal ärenden hjälper då inte om klienten ändå behöver en snabb 

process från sjukhuset, men det kanske hjälper om socialsekreteraren upplever 

stress mer generellt i sitt arbete, vilket kan relateras till styrbarhet i organisationen 

(Johansson, Dellgran & Höjer, 2015). Däri ligger även skillnaden om det alls går 

att använda handlingsutrymmet för att påverka ärendets natur, och att risken 

kvarstår att klienter som har svårt att uttrycka sig får mindre utrymme att vara 

delaktig. 

Jean lyfter att sättet organisationen drivs inte alltid hänger ihop med delaktighet 

“principen om det rationella kanske inte alltid hänger ihop då med den här 

delaktigheten som vi vill att klienten ska uppleva”. En annan socialsekreterare 

beskriver att hens arbetsbelastningen varit hög på grund av många ärenden och att 

det varit mycket att göra och därmed svårare att arbeta med delaktigheten, men att 

det blivit en skillnad då ärendena minskat. Socialsekreteraren reflekterar vidare att 

de nya arbetsförutsättningarna öppnar upp för ett nytt sätt att arbeta och att 

kontakten både med klienten och med andra som exempelvis boendestödjare nu kan 

ske på ett annat sätt.  

Empirin ovan går att koppla till styrbarheten enligt NPM (Johansson, Dellgran & 

Höjer, 2015). Delaktighet kan förstås som svårt att uppnå i organisationen utifrån 

de rationella och resurssnåla ramarna med många ärenden per socialsekreterare. En 

förbättring med mindre ärenden, som beskrivs av ena socialsekreteraren, kan 

kopplas till chefers möjlighet att agera självständigt och agera om social-

sekreterarna säger ifrån kring arbetsbelastning. Därmed finns en styrbarhet. Att 

justera ärendemängden och få mer tid att arbeta med delaktighet kan också anses 

vara en taktisk strategi utifrån att delaktighet går att betrakta som ett verktyg att 

snabbare få fram klientens röst. 

https://www.zotero.org/google-docs/?7EX5fv
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Organisationen begränsar även genom budget och riktlinjer vilka insatser som ska 

beviljas. Helle lyfter att möjlighet till delaktigheten försvåras av budget och 

beroende på utrymmet att bevilja insatser. Det kan handla om att dra in insatser, att 

inte kunna bevilja exempelvis insatsen korttidsboende i lika hög grad. Helle nämner 

att “ibland har vi inte ens resurser att bevilja det” och fortsätter med att beskriva en 

kluvenhet i sin roll och i att vara en medmänniska. Att bevilja en viss insats när en 

person hävdar att den behöver flera saker beskriv som väldigt svårt. Vidare 

reflekterar Helle att det finns flera andra faktorer att räkna in, som domar och praxis, 

än enbart vad klienten säger om sina behov. Dessutom uppges att uppfattningen om 

vad goda levnadsvillkor är kan variera och är individuellt. Men det beskrivs också 

att ledningen har krav som socialsekreteraren får rätta sig efter.    

Teorin om NPM framträder tydligt utifrån det socialsekreterarna uttrycker om 

begränsningar utifrån budget och går att koppla till att arbeta resurssnålt (Hood, 

1991). Den kluvenhet som Helle nämner kan kopplas till teorin om företrädarskap 

(Dalrymple & Boylan, 2013) och att rollen som företrädare krockar med hur 

organisationen drivs, genom new public management och begränsade tillgångar. 

Kluvenheten som nämns kan förstås som en lojalitetskonflikt mellan organisation-

ens krav på budget och klientens behov av stöd i att höras. Ytterligare en teori går 

att koppla till situationen kring budget och kluvenhet, nämligen teorin om 

handlingsutrymmet och de rättsliga villkoren socialsekreteraren måste förhålla sig 

till genom det som en socialsekreterare nämner kring att förhålla sig till domar och 

praxis (Dunér & Blomberg, 2015). 

Den lagstadgade skyldigheten att kommunicera beskrivs som en viktig del av 

arbetet med delaktighet. Under kommuniceringsprocessen kan klienten “komma 

med synpunkter inom en viss tidsram” (Kim) för att kommentera innehållet, om 

något har missuppfattats eller om klienten vill lägga till något. En annan socialsek-

reterare uttrycker att delaktighet utgörs delvis av kommuniceringen, men också att 

de snabba processerna i mottaget gör att det inte används just där. Anledningen till 

detta beskrivs vara att, förutom att mottaget har snabba processer, att det även beror 

på att klienten deltar i VPL och att ingen mer information inhämtas utöver det.  

Kommuniceringsprocessen visar ett samband mellan rättsliga villkor och social-

sekreterarens arbete utifrån teorin om handlingsutrymme (Dunér & Blomberg, 
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2015). En del av delaktigheten för klienten kan därmed ses som integrerad i de 

rättsliga ramar som socialsekreteraren är ålagd att arbeta efter. Att inte kommun-

icera utredningen i vissa snabba processer går att förstå som att det inte är 

socialsekreterarens egna val att arbeta på det sättet, utan att det i dessa fall är andra 

rättsliga krav som prioriteras över kravet på kommunicering. Det går också att 

förstå att organisationens utformning gör det svårt att arbeta annorlunda. För att 

försvara den uteblivna kommuniceringen inför socialsekreterarens rättsliga villkor 

i arbetet, framgår av motiveringen i texten ovan att klienten ändå deltar i VPL och 

att ingen mer information inhämtas utöver.  

6.3.2 Delaktighet beroende på lagrum 

I empirin återfinns olika sätt att se på delaktighet beroende på lagrum. Några 

observationer som görs är att klienten genom SoL ska uppnå skälig levnadsnivå 

medan LSS ska ge klienten goda levnadsvillkor. Mer medicinskt underlag behövs 

för att utreda rätten till LSS då det är en diagnosstyrd rättighetslag medan SoL är 

en ramlag där alla tillhör. En reflektion är att i SoL krävs delaktighet i form av 

samtal medan LSS kräver mer intyg. Socialsekreterarna ser både fördelar och 

nackdelar för delaktighet inom de olika lagrummen. En socialsekreterare ser stora 

möjligheter i SoL för delaktighet då hela insatsen bygger på vad klienten säger sig 

ha för behov. Klienten bjuds in att berätta om sina behov och socialsekreteraren 

poängterar att klienten ska få hjälp med det den vill samt att klienten har inflytande 

över hur insatsen utförs i hemmet. Vilket summerar upp till att socialsekreteraren 

anser att det finns mycket utrymme för delaktighet i SoL. 

Socialsekreterarnas arbete med SoL och LSS kan kopplas till Dunér och Blombergs 

(2015) beskrivning av rättsliga villkor och handlingsutrymme. De rättsliga 

villkoren skiljer sig åt mellan SoL och LSS. Inom SoL är de rättsliga villkoren färre 

och socialsekreteraren kan ses ha ett större handlingsutrymme medan LSS är starkt 

bundet till läkarintyg vilket gör socialsekreterarnas möjligheter att agera utan intyg 

väldigt små. I enighet med Dalrymple och Boylans (2013) beskrivning av före-

trädarskap visar exemplet ovan att klienten har stora möjligheter att både göra sin 

vilja hörd och möjlighet till inflytande över insatser som påverkar klientens liv. 

Flera socialsekreterare poängterar att SoL ofta har kortare utredningstider och 

kortare insatser medan LSS-utredningar leder till mer omfattande beslut som varar 
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en längre period. Därför anses det finnas mer tid att inkludera klienten i en LSS-

utredning. Mika uttrycker att nivån av funktionsnedsättning generellt är svårare 

inom LSS än SoL och att det därför kan vara svårare för klienten “att förstå vissa 

saker och svårare att ta in information” vilket kräver kreativitet från socialsekre-

terarens sida. En socialsekreterare reflekterar kring delaktighet och valmöjlighet 

beroende på lagrum där insatserna korttidsboende och Boende med särskild service 

(BmSS) jämförs. För korttidsboende via SoL beskrivs möjligheten till inflytande 

över vart klienten ska bo som mer begränsad i relation till beslut om BmSS via LSS. 

I dessa beslut är tiden generellt inte är lika brådskande och klienten har större rätt 

att välja boende för att uppnå goda levnadsvillkor istället för skälig levnadsnivå.  

En teoretisk analys kan göras utifrån ovanstående och Dunér och Blombergs (2015) 

förståelse för handlingsutrymme. Tid kan ses som en begränsande faktor både för 

handlingsutrymmet och möjligheten till delaktighet. Reglering av tid finns i de 

rättsliga villkoren som anger gränserna för utredningstider men även i de organ-

isatoriska villkoren i from av arbetsbelastning och i de moraliska villkoren där 

insatser med akuta inslag ska prioriteras. Det är upp till socialsekreterarna att balan-

sera alla dessa villkor. Socialsekreterares behov av handlingsutrymme bygger på 

situationer där intressen ställs emot varandra. Det kräver att klient, organisation och 

samhället i stort litar på att socialsekreterare gör kompetenta bedömningar. Ett 

annat perspektiv som handlingsutrymme ger på lagrummen är att LSS ska ge bättre 

levnadsvillkor än SoL. Det kan därför argumenteras ingå i de rättsliga villkoren att 

en klient som ska beviljas en insats via LSS ska få mer kontroll i sitt ärende för att 

säkerställa att goda levnadsvillkor kommer uppnås genom insatsen. Klienten kan 

bedömas ha mer rättigheter i LSS och det är ur ett företrädaskapsperspektiv social-

sekreterarens ansvar att medvetandegöra dessa rättigheter för klienten. Inte minst 

på grund av den sociala utsatthet och exkludering personer med funktionsned-

sättning utsätts för. Genom att stärka individer inom systemet möjliggörs också 

förändring på systemnivå när allt fler kräver sina rättigheter (Dalrymple & Boylan, 

2013). 

En annan nyans går att se genom NPM. Det går att spekulera i det faktum att SoL 

generellt innebära kortare och billigare insatser vilket kan motivera en snabb 

utredningsprocess där socialsekreterare har möjlighet att vara lite mer generösa 
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utifrån företagslogiken att insatserna ändå är så billiga att det är dyrare att ha en 

socialsekreterare som utreder ansökan länge. LSS däremot ger ofta omfattande och 

dyra insatser. Här finns det större incitament för en organisation präglad av NPM 

att på ett disciplinerat och noggrant sätt utreda ansökan för att säkerställa spar-

samhet och att endast personer som i den striktaste mening har rätt till insatser får 

dem. En avvägning kan synliggöras där olika typer av effektivitet ställs mot 

varandra och centralt är att det billigaste alternativet ska väljas (Hood, 1991; 

Johansson, Dellgran & Höjer, 2015). 

6.3.3 Verktyg och hjälpmedel 

Socialsekreterarna identifierar och problematiserar verktyg och hjälpmedel som 

gynnade för delaktigheten. IBIC hyllas för att ge klienten en tydlig röst och 

möjlighet att skilja på “klientens egen uppfattning av behov och anhörigas 

uppfattning av personens behov” (Alex).  

IBIC kan förstås genom det teoretiska perspektivet NPM som ett standardiserat 

verktyg för att stapla upp relevant information med syfte att möjliggöra jämförbara 

och mätbara data kopplade till mål och resultatstyrning (Hood, 1991; Johansson, 

Dellgran & Höjer, 2015). Det medför också att handlingsutrymmet blir begränsat 

av de organisatoriska villkoren till att alltid höra klienten (Dunér & Blomberg, 

2015). Genom IBIC standardiseras företrädarskap i form av att klienten måste ges 

rum att uttrycka sig i sin egen utredning (Dalrymple & Boylan, 2013). Standard-

iseringen av IBIC kräver att klienten kommer till tals men det innebär även att 

delaktigheten nu blir en box som går att mäta och checkas av i varje klientärende.  

Samverkansmodeller som Samordnad individuell plan (SIP) diskuteras av social-

sekreterarna. Just SIP lyfts som ett bra verktyg för delaktighet. Modellen är till för 

klienten och för att få en översikt av olika insatser som klienten har. Att rätten till 

SIP är lagstadgad anses stärka klienten och möjliggöra både delaktighet och insyn 

i sina ärenden hos olika aktörer. En socialsekreterare lyfter en annan aspekt av 

samverkan med andra professionella. Socialsekreteraren menar att hur samverkan 

fungerar är personbundet, att utfallet av samverkan är bundet till de enskilda 

professionella och deras inställning till samverkan. Något som beskrivs få stor 

påverkan på klienterna.  

https://www.zotero.org/google-docs/?voyYzl
https://www.zotero.org/google-docs/?voyYzl
https://www.zotero.org/google-docs/?wFjk5j
https://www.zotero.org/google-docs/?wFjk5j
https://www.zotero.org/google-docs/?VLAhdN
https://www.zotero.org/google-docs/?VLAhdN
https://www.zotero.org/google-docs/?SY02W4


 

51 

 

En teoretisk tolkning via handlingsutrymmets rättsliga villkor är att socialsekre-

terare är skyldiga att närvara vid SIP-möten, eftersom klientens rätt till dessa är 

lagstadgad. Vilken attityd socialsekreteraren ska i dessa möten dock inte lagstadgat 

och de kan därför använda sitt handlingsutrymme. Antingen håller de sig till de 

NPM influerade organisatoriska riktlinjerna om att arbeta återhållsamt och 

resurssnålt eller så kan de agera efter vad som kan anses blir bäst för klienten (Dunér 

& Blomberg, 2015; Hood, 1991). Vilket kan vara en förklaring till ovanstående 

påstående att samverkans utfall är beroende av de professionella. 

En annan socialsekreterare lyfter vikten av möjligheten att gå utbildningar, i 

exempelvis alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) eller i tecken 

som stöd. Utbildning i alternativa kommunikationssätt anses nödvändigt och som 

något som borde erbjudas till socialsekreterarna mer för att kunna möjliggöra 

delaktighet genom att anpassa sig till klienten. 

Utifrån det teoretiska perspektivet om handlingsutrymme kan ovanstående förstås 

som att socialsekreterare är begränsade att gå på relevanta utbildningar på grund av 

organisatoriska villkor (Dunér & Blomberg, 2015). Antingen för att de inte erbjuds 

eller för att det inte är möjligt på grund av exempelvis tidsbrist. Det begränsade 

handlingsutrymmet får här konsekvenser för företrädarskapet när klient och 

socialsekreterare inte får möjlighet att kommunicera på bästa sätt (Dalrymple & 

Boylan, 2013; Dunér & Blomberg, 2015). 

Användning av tolk diskuteras av socialsekreterarna. En socialsekreterare ser det 

som självklart att alltid erbjuda tolk och betonar vikten av att ställa frågan om 

klienten behöver tolk. Ytterligare en socialsekreterare konstaterar att tolk inte är 

ovanligt och reflekterar kring huruvida tolken påverkar klientens delaktighet. En 

annan socialsekreterare lyfter ett ärende där kommunikationen hade varit svår på 

grund av språksvårigheter. Klienten hade blivit beviljad hemtjänst med det var 

oklart exakt vilka behov personen hade. Socialsekreteraren bad därför hemtjänsten 

ordna med tolk och gå igenom med klienten exakt vad den behövde. Vidare uppges 

att det inte är hållbart att göra så varje gång, samtidigt som att ringa upp inte heller 

fungerade eftersom det inte gick att förstå varandra. Socialsekreteraren reflekterar 

vidare över att tolk är något som behöver beställas och att hen inte är van att beställa 
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telefontolk till skillnad från tolk på plats, vilket socialsekreteraren identifierar som 

ett hinder.  

Grunden för Dalrymple och Boylans (2013) förståelse för företrädarskap är att 

klienten ska ha en röst i beslut som rör deras liv. Utan tolk kan detta bli omöjligt. 

Olika attityder gentemot tolk återfinns i empirin. Utifrån teorin om handlings-

utrymme kan socialsekreteraren ses ha alla villkor för att kunna beställa tolk men 

att hen på grund av ovana inte använder sitt handlingsutrymme (Dunér & Blomberg, 

2015) och därmed försvåras både delaktighet och företrädarskap. 

6.3.4 Klientens funktionstillstånd och inställning  

Empirin visar att de socialsekreterare som primärt arbetar i enheter inriktade på 

allmänt funktionsstöd tenderar att härleda problem att uppnå delaktighet främst till 

klientens begränsade tillgång till verbalt tal och graden av funktionsnedsättning. Av 

de som istället arbetar mot socialpsykiatrin framhävs klienters bristande 

sjukdomsinsikt, ovilja att ta emot insatser eller att klienten gör sig otillgänglig. 

Socialsekreterarna är generellt noga med att uttrycka att det förvisso finns faktorer 

hos den enskilde som påverkar delaktigheten, som tillgång till tal, funktions-

nedsättning eller bristande sjukdomsinsikt, men att det förblir socialsekreterarens 

ansvar att jobba för högsta möjliga delaktighet under omständigheterna. Jean 

uttrycker att det kan finns flera olika hinder för delaktigheten men att det är 

socialsekreterarens roll att jobba över dessa hinder. Om det exempelvis är en klient 

som inte vill ta emot en insats från socialtjänsten så beskrivs att det “ligger på vårat 

ansvar att försöka skapa bättre möjligheter för den här enskilda personen att ta emot 

de här insatserna”. På så sätt tar socialsekreterarna ansvar för att bygga över faktorer 

hos klienten som påverkar möjligheten till delaktighet. Socialsekreterarna uttrycker 

att hinder inte är anledning att ge upp delaktighet utan att det är socialsekreterarnas 

ansvar att möjliggöra delaktighet efter omständigheterna. 

Utifrån ett teoretiskt perspektiv använder socialsekreterarna sin kunskap, tidigare 

erfarenhet och sitt handlingsutrymme för att möjliggöra företrädarskap på individ-

nivå och i förlängningen på systemnivå (Dalrymple & Boylan, 2013; Dunér & 

Blomberg, 2015).  
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En återkommande problematik är när klienten bedöms sakna sjukdomsinsikt och 

personer som gör sig otillgängliga. Charlie berättar om ett ärende med en hemlös 

person som bedömdes ha stort omvårdnadsbehov och ingen sjukdomsinsikt. Enligt 

Charlie sade klienten själv att han mådde bra och endast behövde hjälp med boende. 

Vidare beskrivs att personen inte hade någon telefon och att det därför inte gick och 

nå personen. Charlie uppger att “det var väldigt svårt att få med honom i den här 

processen” och att situationen blev väldigt låst.  

Den upplevda låsningen kan förstås genom hur Dunér och Blomberg (2015) 

beskriver handlingsutrymme. Socialsekreterares handlingsutrymme begränsas av 

olika villkor, bland annat de rättsliga villkoren där klientens självbestämmanderätt 

ingår. Socialsekreterarens handlingsutrymme att agera efter sin professionella 

bedömning av vad klienten behöver är låst av att klienten inte håller med i 

bedömningen.  

Mika reflekterar över att klienters verklighetsuppfattning och sjukdomsinsikt 

påverkar hur delaktiga de får vara i sina processer. Klienter som bedöms sakna en 

sann verklighetsuppfattning “förstår ibland inte själva vad som är bäst för dem” 

(Mika) vilket påverkar deras möjlighet till delaktighet. Mika ger exempel med 

klienter som ringer och säger att de vill byta boende men återkommer någon dag 

senare och säger att de ändrat sig vilket enligt Mika leder till att socialsekreterarna 

inte tar klienterna på orden utan väntar lite innan de till exempel börjar undersöka 

möjligheten för klienten att byta boende. 

Resonemanget ovan kan kopplas till Dunér och Blombergs (2015) beskrivning av 

handlingsutrymme. Socialsekreterarens roll att avväga mellan olika viljor eller 

intressen för att både ta hänsyn till klientens och organisationens vilja är central. 

För socialsekreterarna möjliggör handlingsutrymmet att inte ta klienterna på orden 

i situationer där anses vara bättre att avvakta med att agera. En slutsats är att när 

socialsekreteraren bedömer att klienten inte förstår sitt eget bästa kan delaktighet i 

form av att kunna påverka sina insatser tummas på. Något som är i rak motsats till 

idealet för företrädarskap (Dalrymple & Boylan, 2013). 

En socialsekreterare lyfter en annan aspekt, nämligen klienters vana att vara 

delaktig. Socialsekreteraren kan tolkas mena att för många klienter som har 
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förmåga att vara delaktiga är det historiken av att inte erbjudas att vara delaktiga, 

eller tidigare bemötande, som påverkar att de inte vill vara delaktiga i pågående 

utredningar. Socialsekreteraren uttrycker att delaktighet alltid är viktigt oavsett 

klientens tidigare erfarenheter och att det är socialsekreterarnas ansvar att alltid 

bjuda in klienten till delaktighet. 

Ovanstående kan förstås djupare ur de nyckelprinciper Dalrymple och Boylan 

(2013) identifierar för företrädarskap. Klientens tidigare erfarenhet av att vara 

delaktig kopplas till att klienten är en del av en grupp som ofta exkluderas. 

Socialsekreterare har därför ett särskilt ansvar att främja jämlikhet, social rättvisa 

och inkludering för dessa människor. Genom att bjuda in klienten till att uttrycka 

sig, informera om klientens rättigheter och dennes rätt att ha inflytande i beslut som 

rör klientens liv stärks företrädarskapet. Socialsekreteraren visar på företrädarskap 

inom systemet på både individ och systemnivå genom att varken ge upp på enskild 

klient eller på gruppen hen möter i sitt arbete. 
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7. Avslutande diskussion 

Ingången till studien var att undersöka socialsekreterares syn på delaktighet inom 

lagrummen SoL och LSS. Hur de beskriver delaktighet i sin roll som social-

sekreterare i arbetet med vuxna med funktionshinder. Fokus var att undersöka hur 

socialsekreterare förstår begreppet och ser på sin roll för att uppnå delaktighet. 

Nedan diskuteras studiens centrala fynd. 

Studien visar genomgående att socialsekreterarna använder sin fingertoppskänsla 

för att bedöma situationen. Vilket är jämförbart med Nykänens (2020) slutsats att 

det inte finns några generella metoder för att uppnå delaktighet, utan att det är den 

specifika situationen som avgör vilken metod som är lämpligast. Socialsekreterarna 

lyfter flera situationer där deras handlingsutrymme används för att avvika från eller 

begränsa klientens fulla delaktighet. Vilket faller sig naturligt då avvägning av olika 

intressen kan anses vara själva kärnan i socialt arbete (Dunér & Blomberg, 2015).  

Även om lagstiftningen tydligt beskriver att frivilliga insatser ska utformas till-

sammans med klienten kan tidigare normer hänga kvar. Lindqvist (2017) beskriver 

hur personer med funktionsnedsättningar gått från att vara intagen till aktörer. 

Parallellt har större krav av klientens delaktighet lyfts. Empirin visar dock att det 

finns kvar tankesätt om att personer med funktionsnedsättningar inte alltid vet vad 

som är bäst för dem. Därför fråntas klienterna full delaktighet utefter vad 

socialsekreterarna bedömer är bäst för klienten inom ramarna för social-

sekreterarnas handlingsutrymme. Att begränsa den fulla delaktigheten kan anses 

nödvändigt för att komma framåt i ett ärende och underlättar även organisationens 

och socialsekreterarens arbete. Det sker dock på bekostnad av klientens insyn i sitt 

ärende. 

För att kunna fortsätta göra dessa avvägningar krävs det att klienten, organisationen 

och samhället i stort har förtroende för att socialsekreteraren gör professionella och 

rimliga bedömningar (Dunér & Blomberg, 2015). Införandet av NPM i organisa-

tionen ställer nya krav på socialsekreteraren om dokumentation, resultat och 

sparsamhet (Johansson, Dellgran & Höjer, 2015). Vilket kan antyda att det inte 

finns förtroende för socialsekreterare. Att de istället gör godtyckliga bedömningar 

https://www.zotero.org/google-docs/?3cqfc6
https://www.zotero.org/google-docs/?K0asRS
https://www.zotero.org/google-docs/?Nxikfx
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och slösar med skattemedel och därför måste kontrolleras genom standardiserade 

mallar och organisatoriska krav.   

En central slutsats för studien är att socialsekreterarens organisatoriska och rättsliga 

villkor för handlingsutrymmet (Dunér & Blomberg, 2015) reflekteras i arbetet med 

delaktighet. Klienten ska inkluderas och vara delaktig i processen samtidigt som 

socialsekreterarnas arbete ska vara effektivt och resultatinriktat. Studien visar att 

socialsekreterarna slår ihop kraven och använder delaktighet både som ett mål i sig 

men även som ett verktyg för att uppnå effektivitet och minska kostnader. 

Delaktighet är således inte bara för klientens skull utan även nödvändigt för 

socialsekreterarens arbete. 

Ytterligare slutsatser som dragits från empirin är att stress påverkar förut-

sättningarna för delaktighet negativt. Socialsekreterarnas ärendemängd har en stor 

roll att spela i deras stress. Dock finns det ärenden som är stressiga på grund av sin 

brådskande natur och för dessa ärenden kommer stress finnas oavsett ärendemängd 

i övrigt. För att komma åt stressen i dessa ärenden måste samverkan mellan 

sjukvård och socialtjänst bli bättre. Empirin visar att samverkan i hög grad påverkas 

av vem samverkan sker med. Där samarbetsviljan avgör hur möjligheten att arbeta 

sinsemellan ser ut. Hultman m.fl. (2019) beskriver att det finns olika perspektiv 

mellan socialsekreterare om hur riktlinjer, normer och lagar ska tolkas. Att då 

samarbeta kring delaktighet med andra professioner blir en utmaning när det inte 

finns en samsyn. Professionella måste börja ställa upp för varandra för att minska 

stress, osämja och inte minst för klientens skull.  

Resultatet visar att socialsekreterarna pratar om en skillnad i delaktighet beroende 

på vilket lagrum som utredningen görs i. Vid SoL-utredning krävs främst samtal 

med den enskilde medan LSS-utredningar kräver intyg från andra professionella. 

Detta grundar sig också i de rättsliga villkor som ligger till grund för lagarna. LSS-

utredningar tenderar även att vara längre än SoL-utredningar, SoL-utredningar kan 

däremot ha fler brådskande inslag vilket påverkar möjligheten till delaktighet. En 

spekulativ slutsats är att SoL generellt uppfattas som billigare, kortare insatser som 

med fördel kan beviljas lite mer generöst. Medan LSS generellt uppfattas som 

dyrare, mer omfattande insatser som därför kräver noggranna utredningar och 

restriktiva bifall. Att LSS beviljas restriktivt styrks av artikeln skriven av Hultman 

https://www.zotero.org/google-docs/?K0asRS
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m.fl. (2017). Enligt artikeln framhävde klienter, mot sin vilja, sina värsta sidor och 

lämnade in alla underlag för att anpassa sig efter socialsekreterarnas krav. Eftersom 

de var rädda att annars inte beviljas stöd via LSS. 

En annan slutsats är att det krävs ett gemensamt språk mellan socialsekreterare och 

klient eftersom en grund för delaktighet är att kunna kommunicera. Det gör också 

att ovanor eller brister i organisationen kan komma att påverka kommunikationen. 

Exempelvis kräver det kunskaper kring AKK och att det finns möjlighet att boka 

tolk. Tidigare forskning visar att det finns många fördelar med hjälpmedel, bland 

annat då det underlättar för individen att uttrycka sig. Dock begränsas fördelarna av 

omgivningens kunskaper och vilja att nyttja verktygen (Wennberg & Kjellberg, 

2010). Samtidigt visar resultatet att hjälpmedel och verktyg inte kan ersätta den 

mänskliga förmågan att känna av och att ha med sig en fingertoppskänsla.  

Resultatet visar att socialsekreterarna omges av krav och hög arbetsbelastning. De 

är kreativa inom de angivna ramarna för att försöka skapa bättre förutsättningar för 

sina klienter. En tolkning är att det inte är de standardiserade instrumenten som 

organisationen introducerat via NPM som möjliggör delaktighet utan att dessa 

endast gör delaktigheten mätbar. Socialsekreterarna kan snarare ses arbeta runt de 

standardiserade vägarna för att möjliggöra delaktighet. Det är möjligt att 

socialsekreterare arbetade med delaktighet innan det var ett krav för dem att göra 

det. Om så är fallet är det felaktigt att säga att standardiserade instrument leder till 

delaktighet. Socialstyrelsen (2012) menar att delaktighet behövs för att uppnå 

rättssäkerhet, samtidigt som Socialstyrelsen (2017) menar att det inte finns något 

tydligt tillvägagångssätt för att uppnå delaktighet. Standardiserade, mätbara system 

kan sägas vara till för klientens delaktighet eller rättssäkerhet men i praktiken är det 

inte standardiserade system som leder till delaktighet utan socialsekreterarnas 

bedömningsförmåga. Införandet av standardiserade system har andra motiv som 

ansvarsförskjutande och sparsamhet (Johansson, Dellgran & Höjer, 2015) där 

rättssäkerhet och mätbart resultat kan ses som ursäkter för att tolka lagarna på ett 

allt mer restriktivt sätt.  

https://www.zotero.org/google-docs/?j0YTXv
https://www.zotero.org/google-docs/?j0YTXv
https://www.zotero.org/google-docs/?2oY3sU
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7.1 Förslag på framtida forskning  

För en framtida forskning går det att närmare undersöka vad som händer i 

dimensionerna kring delaktighet när en klient går från att vara barn, till att bli 

ungdom och slutligen vuxen. Framförallt i relation till föräldrarnas rätt till insyn 

och bestämmande över klienten. Vidare kan forskning göras kring klienternas syn 

på delaktighet och hur de uppfattar sin roll i förhållande till delaktighet. Särskilt 

intressant skulle vara klientens syn på frivillighet i förhållande till delaktighet. 
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Bilaga 1: Informationsbrev 

Hej! 

Vi heter Betina Distler och Emma Bohlin och går termin 6 på socionomprogrammet 

vid Göteborgs Universitet. Denna termin skriver vi vår c-uppsats och har valt 

ämnesområdet “delaktighet”. Nu undrar vi om du skulle kunna tänka dig att bli 

intervjuad av oss. Vi önskar utföra intervjuerna vecka 10 och 11, men kan vara 

flexibla om dessa inte passar. Vi kommer även att lyssna till ditt önskemål om plats, 

och anpassa oss efter det. Intervjun beräknas ta mellan 35–45 minuter, tiden beror 

på hur mycket du vill prata runt frågorna vi kommer ställa.  

Syftet för med studien är att undersöka socialsekreterares syn på delaktighet inom 

lagrummen SoL och LSS. Hur de beskriver delaktighet i sin roll som 

socialsekreterare i arbetet med vuxna med funktionshinder. Fokus är att undersöka 

hur socialsekreterare förstår begreppet och ser på sin roll för att uppnå delaktighet.  

Följande frågeställningar ligger till grund för studien: 

● Hur ser socialarbetare på begreppet delaktighet kopplat till sitt arbete med 

vuxna personer med funktionshinder inom ramen för lagarna SoL och LSS? 

● Hur ser socialarbetare på sin roll i processen att uppnå delaktighet med sina 

klienter? 

● Vilka faktorer identifierar socialsekreterarna som begränsar eller möjliggör 

arbetet för delaktighet med sina klienter? 

För att undersöka detta kommer vi intervjua socialsekreterare som handlägger 

ärenden för personer över 18 år med funktionshinder. 

Information till dig som deltar: 

● Det är frivilligt att dra dig ur studien när du vill. Du behöver inte uppge 

någon anledning till detta. 

● Du behöver inte svara på allt och kan välja att hoppa över vilka frågor du 

vill. 

● Vi vill gärna spela in intervjun. Inspelningen kommer finnas i två exemplar 

på våra mobiltelefoner med lås. Det är endast vi två som kommer ha tillgång 

till den, samt vår handledare och vår examinator om så begärs av dem. 

Inspelningarna kommer att raderas när uppsatsen blivit godkänd. 

● Uppsatsen kommer vara offentlig när den är färdig, och diskuteras på 

seminarier vid Göteborgs Universitet innan dess.  

● Frågeställningarna kan komma att omformuleras något lite under 

uppsatsens gång. 

● I vårt arbete kommer konfidentialitet fästas stort avseende vid. Det kommer 

endast vara vi som vet vilka som ingår i studien. Vår handledare samt 

examinator på Göteborgs universitet kan begära att få reda på vilka 

informanterna är och kontakta er vid speciella fall om det krävs. 

Skulle du kunna tänka dig att bli intervjuad av oss? Vi är väldigt tacksamma om du 

återkopplar till oss via mejl eller telefon. Har du ytterligare frågor om studien eller 

oss så svarar vi mer än gärna på dessa. 



 

62 

 

Med vänliga hälsningar, 

Betina Distler och Emma Bohlin

Kontaktuppgifter   

Betina Distler  

gusdisbe@student.gu.se 

076-281 37 60 

 

Emma Bohlin 

gusbohemd@student.gu.se 

073-399 33 29 

 

Kontaktuppgift till vår handledare 

Ann Simmeborn Fleischer                               

Universitetslektor                                      

Akademisk grad: Doktor                                    

ann.simmeborn.fleischer@socwork.gu.se                            

031-786 3895                                           

Rumsnummer: D320    

Postadress: Box 720, 405 30, Göteborg
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Bilaga 2: Information kring samtycke 

Hej! 

Ni har valt att medverka i en intervjustudie som kommer att användas som underlag 

för en C-uppsats vid institutionen för socialt arbete på Göteborgs universitet. Syftet 

för med studien är att undersöka socialsekreterares syn på delaktighet inom 

lagrummen SoL och LSS. Hur de beskriver delaktighet i sin roll som 

socialsekreterare i arbetet med vuxna med funktionshinder. Fokus är att undersöka 

hur socialsekreterare förstår begreppet och ser på sin roll för att uppnå delaktighet.   

Ert deltagande i studien bygger helt på frivillighet och eget intresse. Ni kan när som 

helst välja att kontakta oss och därmed återta ert samtycke för deltagandet. Ni kan 

även när som helst kontakta oss eller vår handledare, Ann Simmeborn Fleischer, 

om ni har några frågor eller funderingar gällande uppsatsen. Ni samtycker till att 

medverka i intervjuer, då vi kommer att ställa frågor som är relevanta för syftet med 

studien. Intervjun pågår i 35–45 minuter och kommer då att spelas in med hjälp av 

vår privata mobiltelefon/dator. Det inspelade materialet kommer att förvaras 

oåtkomligt för utomstående och används enbart i det syfte som ni samtycker till. 

Bifogad samtyckesblankett kommer att skrivas ut och tas med vid tillfälle för 

intervju. Ni behöver alltså inte skriva ut och skriva under innan dess. Om intervjun 

genomförs digitalt kan blanketten med fördel skrivas ut, skrivas på, scannas in och 

skickas tillbaka till oss. 

Vi tackar er för ert intresse och deltagande!

Kontaktuppgifter: 

Betina Distler  

076-281 37 60 

gusdisbe@student.gu.se 

 

Emma Bohlin 

073-399 33 29 

gusbohemd@student.gu.se 

 

Handledare: 

Ann Simmeborn Fleischer                               

Universitetslektor                                      

Akademisk grad: Doktor                                    

ann.simmeborn.fleischer@socwork.gu.se                            

031-786 3895                                           

Rumsnummer: D320    

Postadress: Box 720, 405 30, Göteborg
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Bilaga 3: Blankett för samtycke  

BLANKETT FÖR SAMTYCKE 

  

Jag har läst och tagit del av informationsbladet och samtycker härmed till att delta 

i studien som ligger som grund för en c-uppsats vid institutionen för socialt arbete 

på Göteborgs universitet. Jag deltar frivilligt i intervjustudien och är införstådd med 

att jag när som helst kan välja att återta mitt samtycke. Jag är också medveten om 

att mitt namn och mina personliga uppgifter kommer att tas bort och ändras till 

något annat i det utskrivna materialet. 

  

                           

  

__________________________________ 

ORT OCH DATUM 

  

  

____________________________________ 

NAMNFÖRTYDLIGANDE 

  

  

____________________________________ 

NAMNTECKNING 
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Bilaga 4: Intervjuguide 

Presentation av oss/studien 

Samtycke  

- Gå igenom muntligt  

- Tack för att vi får intervjua dig 

- Vill du ta del av studien när den är klar? 

Introduktionsfrågor  

- Vilken är din yrkestitel?  

- Vilken utbildning har du? 

- När tog du examen? 

- Hur länge har du arbetat på din nuvarande position? 

- Hur länge har du arbetat med personer med funktionshinder? 

Generellt om delaktighet 

- Hur ser du på delaktighet i stort när det kommer till personer med 

funktionshinder? 

- Vad innebär delaktighet för yrket som socialsekreterare? 

- Vilken roll spelar nationella/regionala/lokala riktlinjer i bilden av 

delaktighet? 

- Vems ansvar är delaktighet? 

Lagrum  

- Arbetar du med både SoL och LSS?  

- Finns det skillnad på hur delaktighet arbetas med beroende på 

lagstöd, till exempel utifrån skälig levnadsnivå och goda 

levnadsvillkor? 

Din roll i, och syn på, delaktighet 

- Hur ser du på din roll, som socialsekreterare, i begreppet “delaktighet”? 

- Vad inbegriper du i att en klient är delaktig i beslut och kontakten med 

socialtjänst? 

Gränser för delaktighet 

- Finns det former av delaktighet, eller markörer för delaktighet, som är 

viktigare än andra?  

- Varför i så fall? 

- Vad anser du som minimum för att någon delaktighet ska anses vara 

uppnådd? 

- Finns det situationer där det inte går att arbeta med delaktighet? 

- Finns det exempel på situationer där det varit svårt att 

inkludera/involvera individen? 

- Vad kännetecknar dessa situationer (pga klienten, 

socialsekreteraren, lagen eller organisationen?)  

- Finns det risk att arbetet med delaktighet endast blir symboliskt? 
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- Hur kan socialarbetare arbeta för att undvika att delaktigheten endast 

är symbolisk? 

Delaktighet i bedömning 

- Gör delaktighet någon skillnad i bedömningar? 

- Hur ser du på möjlighet till delaktigheten beroende av klientens 

funktionstillstånd (i utredningsarbetet)? 

- Hur påverkas delaktighet av att klienten har en anhörig eller företrädare 

närvarande?  

- Bedöms klienter med hög förmåga till delaktighet vara i mindre behov av 

stöd än klienter med låg förmåga? 

- Finns det en risk att klienter att inte vill vara delaktiga av rädsla att 

inte beviljas stöd? 

- Hur kan man arbeta för hög delaktighet utan att avskriva klientens 

behov?  

Delaktighet, avslutning 

- Vill du sammanfatta vad du upplever begränsar eller möjliggör delaktighet?  

- Beskriv hur du upplever delaktighet med tre ord? 

Avslutning  

- TACK! 

- Har du något att tillägga? 

- Vill du ändra något du sagt? 

- Skulle du vilja ta del av studien när den är färdig? 

- Kan vi återkomma till dig om vi behöver förtydliga något? 

- Tack, hej då 

 


