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Abstract 

The aim of the study was to examine the possibilities and difficulties for social workers whom 

work with individuals on long-term economic support. We used a qualitative method and 

interviewed six social workers from one municipality. We chose to use two theoretical 

perspectives, Empowerment and KASAM (Feeling of context), when analyzing the results 

and the study's empire was analyzed using a phenomenological and hermeneutic approach. 

Our results showed that the interviewees own view, on the work with individuals on long-

term economic support, was that it is permeated by high workload, limited scope for action 

and difficulties in meeting with clients. The interviewees also stated that the organization, 

laws and guidelines affect the work with clients to a substantial extent and the ability to work 

out ideas with managers and colleagues is a great support. 

 

Key words: social work, social worker, long-term, economic support 
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka socialsekreterares upplevelser av möjligheter och hinder 

i arbetet med individer som långvarigt uppbär försörjningsstöd. Vi använde oss av en 

kvalitativ metod och genomförde sex intervjuer med socialsekreterare från en och samma 

kommun. Resultatet har analyserats med hjälp av två teorier, Empowerment och KASAM 

(Känsla av sammanhang). Studiens empiri analyserades med hjälp av en fenomenologisk och 

hermeneutik ansats. Studien visade att intervjupersonernas bild av arbetet, med klienter som 

långvarigt uppbär försörjningsstöd, genomsyras av hög arbetsbelastning, begränsat 

handlingsutrymme samt svårigheter gällande att hinna med klientmöten. Socialsekreterarna 

menar även att organisationen, lagarna och riktlinjerna påverkar arbetet med klienter väldigt 

mycket men att möjligheten att kunna bolla idéer med chefer och kollegor är av stor vikt för 

att klara av arbetet. 

 

Nyckelord: socialt arbete, socialarbetare, långvarigt, försörjningsstöd 
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Förord 

Denna uppsats har skrivits med en jämn och tydlig arbetsfördelning där båda uppsatsskrivarna 

tagit ansvar för att skriva uppsatsen. Vi vill tacka vår handledare, Pinar Aslan, som genom råd 

och synpunkterhar hjälpt oss under arbetets gång. Vi vill även tacka de personer i vår 

omgivning som läst igenom uppsatsen och kommit med synpunkter och reflektioner. Ett stort 

tack till alla intervjupersoner som bidragit med sin tid till att bli intervjuade. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund: 

Termen socialbidrag introducerades i samband med socialtjänstlagens uppkomst i slutet av 

1970-talet (Stranz, 2007). Dock har ordet, såväl i lagstiftningen som i socialtjänstlagens 

praktiska arbete med försörjningsproblemet, ersatts av begreppet ekonomiskt bistånd. Det nya 

begreppet har dock inte kunnat konkurrera ut ordet socialbidrag i forskningen kring 

försörjningsproblemet, trots att begreppet försörjningsstöd inte är synonymt med socialbidrag 

eller ekonomiskt bistånd. Försörjningsstöd syftar på den del av socialbidragen som regleras i 

riksnormen (Stranz, 2007). Den term som i detta arbete kommer att användas är 

försörjningsstöd, detta då vi ämnar studera socialtjänstens praktiska arbete och därför 

förhåller oss till det begrepp som används utav socialsekreterare. 

 

Det ekonomiska biståndet består av två delar, försörjningsstöd och stöd till livsföringen i 

övrigt. Försörjningsstöd ska, enligt kap 4 §1 i Socialtjänstlagen, täcka de kostnader som är 

löpande samt nödvändiga för att individen ska ha en skälig levnadsnivå, exempelvis 

hygienvaror och livsmedel, och är även en riksnorm. Stöd till livsföringen i övrigt täcker 

nödvändiga kostnader såsom läkarvård och medicin. De två uppgifter socialtjänsten har i detta 

uppdrag är att delvis hjälpa individen att klara sin försörjning på egen hand men även att bidra 

med bistånd till dess att målet är uppnått (Socialstyrelsen, 2013). Med andra ord har 

socialtjänsten en skyldighet att hjälpa individer som inte klarar av att försörja sig själva till 

den grad att de har en skälig levnadsnivå. I socialtjänstens arbete ingår det även att motivera 

individer till att bli självförsörjande, detta genom att exempelvis, enligt socialtjänsten 4 §, 

kräva att den som uppbär försörjningsstöd ska delta i praktik eller annan kompetenshöjande 

verksamhet, detta för att utveckla individens möjligheter till att bli självförsörjande (4 kap. 4§ 

Socialtjänstlagen). Detta innebär att biståndet från försörjningsstöd ska ses som en kortvarig 

insats, en insats som ger klienten en chans att komma ut i egen försörjning. 

 

Människors behov av socialbidrag anses bero på strukturella faktorer som arbetslöshet, men är 

även relaterade till individuella faktorer, som till exempel ålder, utbildningsnivå och etnisk 

bakgrund (Socialstyrelsen, 2013). Den främsta orsaken till att människor söker sig till 

socialtjänstens individ- och familjeomsorg är just behovet av ekonomiskt bistånd. 

 

Drygt 226 500 hushåll i hela Sverige fick ekonomiskt bistånd någon gång under 2015, vilket 

motsvarade ungefär vart tjugonde hushåll i Sverige (Socialstyrelsen, 2016). Det fanns under 
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året runt 415 500 försörjningsstödsmottagare, drygt 270 600 av dessa var vuxna, ca 129 000 

var kvinnor och 143 600 män. Ca 143 000 av dessa var barn. Antalet som får försörjningsstöd 

anses vara stort men även växande, detta på grund av brister i det generella 

socialförsäkringssystemet, exempelvis otillräcklig arbetslöshetsersättning för arbetslösa 

(Nybom, 2012). Försörjningsstöd avser att hantera individers tillfälliga ekonomiska problem 

men under de senaste två decennierna har försörjningsstöd dock kommit att bli mer av en 

permanent försörjningskälla för många individer (Stranz & Wiklund, 2011). Andrén och 

Gustafsson (2004) har i sin studie visat att det är mindre sannolikt att individer som får 

försörjningsstöd en dag lämnar behovet av försörjningsstöd för alltid. Studien menar att 

individen förr eller senare kommer tillbaka till behovet av försörjningsstöd (Andrén & 

Gustafsson, 2004). Författarna menar även att arbetsmarknaden har en stor inverkan på 

individernas möjligheter till att undvika risken för långvarigt beroende av försörjningsstöd 

(a.a.). 

 

Liljegren (2008) intervjuade 30 socialsekreterare och kunde se att många socialsekreterare i 

olika behandlingsgrupper (i studien var detta ett inomorganisatoriskt begrepp för exempelvis 

barn- och familjegruppen, ungdomsgruppen och vuxengruppen) ansåg att de socialsekreterare 

som arbetade med försörjningsstöd enbart hjälpte klienter genom att ge pengar. Vissa 

socialsekreterare menade dock att det fanns socialsekreterare på försörjningsstöd som 

arbetade med mer än att bara ge ut pengar, vissa arbetade även motiverande och 

förändringsinriktat, dock bara i vissa ärenden. I undersökningen framkom även att arbetet var 

väldigt styrt och med ett begränsat handlingsutrymme (a.a.). 

 

Genom denna studie kommer läsaren att få en, utifrån socialsekreterarnas perspektiv, 

erfarenhetsbaserad bild av vilka möjligheter och hinder det finns i arbetet med att hjälpa 

individer som långvarigt uppbär försörjningsstöd till att bli självförsörjande. Med studien vill 

vi även bidra till en djupare förståelse kring hur sådana möjligheter och hinder i arbetet kan 

förstås på en organisationell och strukturell nivå. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar: 

Syftet är att undersöka upplevelser av möjligheter och hinder bland socialsekreterare som 

arbetar med individer som långvarigt uppbär försörjningsstöd. 
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1. Hur beskriver socialsekreterare sitt arbete med individer som långvarigt uppbär 

försörjningsstöd? 

2. Vilka möjligheter och hinder upplever socialsekreterare finns i detta arbete? 

3. Hur kan sådana möjligheter och hinder förstås på en individuell och organisationell 

nivå?  

 

1.3. Begreppsförklaringar: 

1.3.1. Långvarigt försörjningsstödstagande 

I de flesta offentliga beräkningar likställs långvarigt försörjningsstödstagande med minst tio 

månaders bidragstagande under ett kalenderår (s.k. nettovaraktighet) (Socialstyrelsen, 1999, 

ref. i Stranz & Wiklund, 2011) 

 

1.3.2. Självförsörjande 

Enligt Socialstyrelsen är en individ självförsörjande när hen exempelvis har ett eget arbete 

med en inkomst eller när individen får ersättning från någon myndighet, såsom 

försäkringskassan, d.v.s. när individen inte längre är i behov av försörjningsstöd utan får sina 

behov tillgodosedda från ett annat håll (Socialstyrelsen, 2013). 

 

1.4. Uppsatsens disposition 

Arbetet kommer att börja med en presentation av studiens syfte och frågeställningar samt en 

inledning för att ge läsaren kunskap om vad försörjningsstöd är. Därefter kommer forskning 

som tidigare gjorts inom området att presenteras. Vi valde forskning baserat på innehåll och 

de som användes till denna studie var de som handlade om: Betydelsen av strukturella och 

organisationella faktorer för socialtjänstens arbete, aktiveringsinsatser i socialtjänstens arbete, 

relationen mellan socialarbetare och klient samt möjligheter och hinder på en individuell och 

organisationell nivå. Därefter följer en beskrivning av de teoretiska perspektiv som är aktuella 

under arbetet, d.v.s. Empowerment och KASAM samt en beskrivning av de metoder som har 

använts vid genomförandet av studien. Detta innefattar även de urval som gjorts, hur studien 

genomfördes, uppsatsens trovärdighet samt etiska överväganden. Mot slutet av studien 

redovisas resultatet från den insamlade empirin. Arbetet avslutas med en diskussion kring 

resultatet och val av metod samt en reflektion av de val och beslut som tagits under arbetets 

gång.  
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2. Tidigare forskning 

2.1. Sökprocess: 

För att hitta tidigare forskning inom ämnet använde vi oss av diverse nätbaserade databaser 

som vi fick tillgång till via Högskolan i Gävle. Dessa databaser var: Discovery, LIBRIS, 

Swepub, Socindex samt Google Scholar. Sökningarna gjordes med hjälp av nyckelord och 

begränsades till peer-reviewed artiklar som fanns tillgängliga i fulltext. Vi valde att använda 

både svenska och engelska ord, detta för att även ha möjligheten att välja bland utländska 

artiklar. Nyckelorden baserades på syftet med studien och artiklarna valdes efter att ha lästs. 

Vi bortsåg från artiklar med fokus på enbart specifika målgrupper, detta då vårt arbete har 

som mål att fokusera på socialsekreterarens allmänna arbete och inte med enskilda grupper. 

Vi valde bort artiklar som enbart fokuserade på klientens perspektiv men tog med artiklar som 

fokuserade på klientens situation ur socialsekreterarens perspektiv. Andra artiklar som valdes 

bort var de som t.ex. handlade om enbart ensamstående kvinnor, narkotikamissbrukare och 

barns situation i familjer som långvarigt uppbär försörjningsstöd. 

Sökord som användes i sökningen på svenska var exempelvis: ”ekonomiskt bistånd”, 

“socialbidrag”, ”socialtjänsten”, ”ekonomiskt bistånd + socialtjänstens*”,”ekonomiskt bistånd 

+ försörjning*” ”ekonomiskt bistånd + organisation + långvarigt”. 

Sökord på engelska: “social service”, “social assistance”, “livelihood support”, “long term 

social assistance”, “long term social*”, “human services”, “organization”, “social worker”, 

och “financial assistance”. Nedan följer en redovisning av studier som bedömdes vara 

relevanta i förhållande till denna studie. 

 

2.2. Betydelsen av strukturella och organisationella faktorer för socialtjänstens arbete: 

Östberg (2010) beskriver vilken betydelse organisatoriska faktorer har för det sociala arbetet. 

Avhandlingen beskriver att arbetet styrs av regler och påvisar en hög grad av administrativt 

arbete. Östberg (2010) menar att detta i sin tur leder till att arbetet koncentrerar sig på 

organisatoriska mål snarare än att på familjens välfärd (Östberg, 2010). 

Johansson (2007, ref. i Östberg, 2010) studerade handläggares arbete inom Försäkringskassan 

och Arbetsförmedlingen. Studien handlade om handläggarens handlingsutrymme och hur 

klienten framställs i organisationen. Johansson menade att den individuella klienten 

reducerades till någon som organisationen i en gräsrotsbyråkrati har möjlighet att ta hänsyn 

till. Detta innebär alltså att klienten sorteras utifrån grova kategorier, standardiseras, för att 

passa organisationen. Johansson menar att klienten på detta sätt ges en byråkratisk identitet, 
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och kan ses som resultatet av individens och organisationens framgång i att hävda sig mot 

varandra. Johansson menar att resultatet inte bara bör ses som ett resultat av ett opartiskt 

handläggande (Johansson, 2007, ref. i Östberg, 2010). 

 

2.3. Aktiveringsinsatser i socialtjänstens arbete: 

Som vi har nämnt tidigare under bakgrund avsnittet; för att främja självförsörjande och 

minska risken för långvarigt försörjningsstöd får socialnämnden begära att den som får 

försörjningsstöd exempelvis, under viss tid, ska praktisera eller på annat sätt delta i 

kompetenshöjande verksamheter (1 kap. 1§; 4 kap. 1§ Socialtjänstlagen). Aktiviteten, eller 

aktiveringen, ska ha som syfte att stärka individens möjligheter på arbetsmarknaden eller till 

fortsatt utbildning. En omfattande studie gällande aktivering gjordes av Salonen & Ulmestig 

(2004 ref. i Nybom, 2011) i form av en enkätstudie som ställdes till chefer inom 

socialbidragsområdet i 201 kommuner. Cheferna uppskattade att omkring 40 procent av de 

arbetslösa socialbidragstagarna deltog i kommunala aktiveringsprogram men att innehållet 

och syfte med aktiveringen kraftigt varierar mellan olika kommuner (a.a.). 

Nybom (2012) menade dock att aktiveringsinsatser är svagt kopplade till klienternas 

försörjningshinder och deltagare i aktivering är kritiska till att det stöd de får inte är 

individuellt anpassat till deras situation och behov (a.a.). 

 

2.4. Relationen mellan socialarbetare och klient: 

Socialsekreterare betonar ofta att relationen mellan klient och socialsekreterare bör vara god 

och förtroendefull, detta för att kunna nå fram till klienter och åstadkomma förändring. Dock 

skiljer sig uppfattningarna ofta åt, om samspelet samt vilka krav som finns mellan klienter och 

handläggare (Olsson, 2004, ref. i Håkansson, 2016). Rollen som socialsekreterare innebär en 

ständig balansgång mellan att ställa krav och respektera klientens vilja, mellan att vara 

medmänsklig och att vara organisationens representant (Byberg 2002, Marttila 2012, Billquist 

1999, Dellgran 2008, Olsson 2004, ref. i Håkansson, 2016). 

Socialsekreterarnas arbete med ekonomiskt bistånd sker med ett relativt stort 

handlingsutrymme, detta då socialsekreteraren ofta får en möjlighet att fritt tolka de regler 

som finns. Dock skapar handlingsfriheten också ett utrymme för olika bedömningar och 

studier visar att bedömningarna kan skilja stort, mellan olika kommuner men även mellan 
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handläggare på samma kontor (Stranz 2007, Hydén 1996 & Billquist 1999, ref. i Håkansson, 

2016). I Stranz vinjettstudie (2007) förklaras det att beslut om olika bedömningar hänger ihop 

med arbetets organisering, kulturella föreställningar i samhället samt den personliga åsikten 

(Stranz 2007, Hydén 1996 jämfört med Billquist 1999, ref. i Håkansson 2016). Vilka faktorer 

som väger tyngst i bedömandet är svårt att svara på men det står klart att handläggarna, inom 

ramen för handlingsutrymmet, mer eller mindre gör instinktiva val kring vilka regler som 

tillämpas, något som skapar en osäkerhet i arbetet, speciellt för de som är nya och inte lika 

erfarna i yrket (Stranz 2007 & Billquist m1999, ref. i Håkansson, 2016). 

Dock har även en mer detaljerad regelstyrning av arbetet gett olika resultat. Dellgran & Höjer 

(2005, ref. i Håkansson, 2016) beskrev att socialsekreterare med ett begränsat 

handlingsutrymme generellt sett är mer missnöjda med den strama handlingsfriheten och 

självständigheten än andra. Dellgran och Höjer (2005, ref. i Håkansson, 2016) menade att 

detta missnöje kan bli så stort att socialsekreteraren lämnar yrket. Dock beskrev Byberg 

(2002, ref. i Håkansson 2016) en positiv koppling mellan socialsekreterarens trivsel på arbetet 

och en hög regelstyrning. I studien framkom det att en hög handlingsfrihet inte är förenat med 

trivsel utan tvärtom, de tydliga reglerna och rutinerna på arbetsplatsen ledde till att 

handläggarna visste vilka krav som fanns och förväntningar som fanns på dem. Detta gjorde 

att de upplevde en trygghet då de var mindre utlämnade åt att fatta beslut på egen hand 

(Byberg,2002, ref. i Håkansson 2016). 

Arbetsmiljöverket (2007) genomförde, mellan år 2004 och år 2006, 400 inspektioner i 

Sverige. Resultatet från rapporterna visade att socialsekreterare kände sig stressade och en 

psykisk påfrestning på arbetet, detta på grund av hög arbetsbelastning och svårigheter att 

uppnå socialtjänstens mål samt otillräckliga resurser. Rapporten beskrev även att det stöd som 

socialsekreterare hade tillgång till på arbetsplatsen var tydliga riktlinjer och handledning samt 

stöd från chef och kollegor (a.a.). 

2.5. Möjligheter och hinder på en individuell och organisationell nivå: 

En betydelsefull faktor för bedömningsvariationerna är både organisatoriskt och individuellt 

anknutna, exempelvis så beskrev både Hydén m fl. och Gustafsson m fl. (1990, ref. i Stranz, 

2007) att högre ärendebelastning medförde ökad generositet. Ärendebelastning samvarierade i 

sin tur med vilken typ av tjänst handläggaren hade. Hydén (1995, ref. i Stranz, 2007) jämförde 

SOFT-handläggare, d.v.s. socialförsäkringstilläggs handläggare, med socialsekreterare och 

menade att SOFT-handläggare ansvarade för betydligt större ärendemängd, både formellt eller 
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informellt, än socialsekreterare och handläggare i chefsposition (Hydén, 1990& Hydén m fl., 

1995 ref. i Stranz, 2007). Studien visade att SOFT-handläggare var mer generösa än andra 

(Hydén m fl. 1995, ref. i Stranz, 2007). 

Ur ett mer individuellt perspektiv kan bedömningsvariationerna mellan de olika tjänsterna ses 

som ett resultat av olika utbildningsnivåer. SOFT-handläggare saknade många gånger högre 

utbildning medan socialsekreterare oftast var socionomutbildade (Byberg 1998, 2002, ref. i 

Stranz, 2007). Även Hydén m fl. (1995, ref. i Stranz, 2007) fann visst samband mellan 

vidareutbildning och generositet. 

I Andersson (2009) presenterades en studie om upplevelser gällande arbetsbelastning i arbetet 

med ekonomiskt bistånd på socialkontor. I rapporten tas socialsekreterarnas tankar om bland 

annat arbetet och arbetssituationen upp. Studien påvisade att de flesta socialsekreterarna 

uppgav att de riktlinjer som de fick från ledning var oklara och otydliga. Studien tog också 

upp att arbetet styrs av lagar och regler men att dessa är svåra att jobba och förhålla sig till, 

exempelvis de lagar som menar att ärenden måste handläggas omedelbart, något som är svårt 

med den tidigare nämnda arbetsbelastningen (a.a.). 

Det framgår också i Anderssons (2009) studie att socialsekreterarna föredrog att jobba aktivt 

med sina klienter, att få ut dem till egen försörjning, framför att enbart betala ut pengar så att 

de passivt försörjer sig på ekonomiskt bistånd. Enligt studien ville de flesta socialsekreterarna 

arbeta aktivt med klienterna men resurserna inte räcker till. Andersson (2009) beskriver också 

att de flesta socialsekreterarna värdesatte klimatet på arbetsplatsen och tyckte att de fick 

mycket stöd av kollegor samt arbetsledare. Det var även viktigt att få känslomässigt stöd och 

möjlighet att kunna rådfråga om det behövdes. På så sätt gick det att öka effektiviteten samt 

skapa en god arbetsmiljö (a.a.). 

 

2.6. Sammanfattning av tidigare forskning: 

Sammanfattningsvis så kunde vi se att det fanns en röd tråd i socialtjänstens strävan efter att 

hjälpa individer till självförsörjande. Vad denna hjälp innebar och i vilken utsträckning den 

erbjöds såg, enligt tidigare forskning, olika ut från kommun till kommun. Något som framgick 

ur tidigare forskning är att hjälpen och klienternas möjlighet i stor utsträckning inte berodde 

på organisatorisk struktur eller organisationsmodeller. Vilka faktorer som var av betydelse för 

bedömningarna varierar mellan studierna och möjligheten till fritt eller begränsat 

handlingsutrymme såg även olika ut. Den individuella handlingsfriheten bland 
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bidragshandläggare var relativt hög, något som ledde till att bedömningarna kunde se olika ut, 

både mellan kollegor i samma kommun och mellan kommuner. Åsikterna kring det relativt 

höga handlingsutrymmet såg olika ut men något som framgick ur tidigare forskning var att 

organisatoriska och individspecifika villkor hos bidragshandläggarna är betydelsefulla för 

bidragsbedömningarna. Om en ansökan avslås eller beviljas, och i så fall med hur stort 

belopp, beror delvis på organisationens riktlinjer men även på handläggarens individuella 

karaktär. 

 

3. Teoretisk referensram 

Resultatet har analyserats utifrån två teoretiska perspektiv, d.v.s. Empowerment och KASAM. 

Vi valde empowerment som teoretiska perspektiv då det bedömdes som lämpligt i förhållande 

till vårt syfte och våra frågeställningar, men även då tidigare forskning och socialtjänstens 

riktlinjer påvisade att komponenterna i detta perspektiv var av vikt för möjligheter och hinder 

i socialtjänstens arbete. Vi valde även KASAM som teoretisk referensram. Detta då det i, som 

tidigare nämnt under rubriken Tidigare forskning, framgått att det inte är helt säkert att 

socialarbetaren och klienten är på samma spår gällande vad klienten behöver. Vi ansåg att 

KASAM var ett perspektiv som kunde hjälpa oss att analysera relationen mellan 

socialarbetare och klient, d.v.s. undersöka KASAM hos socialsekreterarna i deras arbete. 

 

3.1. Empowerment: 

Empowerment syftar till att hjälpa klienter att få kraft att agera utifrån sina egna beslut. Detta 

genom att minska följderna av personliga och sociala hinder för beslut och handling, att 

förbättra förmågan och självförtroendet när det gäller att använda sin makt samt genom att ge 

individer, som saknar det, makt (Payne, 2008). 

Empowerment har som mål att hjälpa individen att övervinna hinder och barriärer, för att 

kunna ta del av sociala tjänster och mål. Då hinder och barriärer, d.v.s. sociala problem, är 

alltför komplexa för att kunna lösas på bara ett sätt, utgår Empowerment ifrån individens egen 

vilja till förändring och insatser (Klefbeck & Odgen, 2003). 

Även om Empowerment lägger stor vikt vid individens egna, inneboende kraft, så läggs det 

även fokus på att skapa en medvetenhet om sambandet mellan samhälleliga och yttre 

förhållanden samt den egna situationen. Utgångspunkten är att individens position i samhället 
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inte är naturgiven utan att det handlar om resultat av historiska och människoskapta processer 

(Askheim & Starrin 2007). Enligt Tengqvist (2007 ref. i Askheim & Starrin 2007) är makt 

något som är mycket centralt inom Empowerment.  Uttrycket egenmakt används ibland för att 

lyfta fram maktaspekt. Grundtanken är att individer ska finna sina egna resurser och förbättra 

sina livsvillkor (Askheim & Starrin 2007). 

 

Socialarbetarens uppdrag förklaras i socialtjänstlagen att ”på demokratins och solidaritetens 

grund främja människors […] aktiva deltagande i samhällslivet” (1 kap, §1, 

Socialtjänstlagen). Socialarbetaren ska alltså stärka medborgarnas möjlighet till 

självständighet, och hjälpa samt motivera en person att få kontroll över sitt liv 

(Akademikerförbundet SSR, 2011). 

 

Ett av socialtjänstens mål är att främja självförsörjande. Det framgår av tidigare forskning att 

mycket fokus kring individens framtid ligger i både dess egna händer men även i 

möjligheterna som socialtjänsten erbjuder. Därför ansåg vi att Empowerment, som utgår ifrån 

individens egna förmåga, var ett tänkbart teoretiskt perspektiv för att besvara vår första 

frågeställning: Hur socialarbetare beskriver, utifrån sina egna upplevelser och tolkningar, sitt 

arbete med individer som långvarigt uppbär försörjningsstöd. 

 

3.2. KASAM: 

I arbetet med det s.k. salutogena perspektivet söker Antonovsky olika förklaringsmodeller till 

vad som gör att människor kan röra sig på den kontinuerliga dimensionen av upplevd hälsa, 

salutogenes (Antonovsky, 1996). Antonovsky fann att Känsla av sammanhang, förkortat 

KASAM, har en avgörande del för välbefinnandet och består av tre huvudkomponenter: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med begriplighet syftar han på vilken grad 

individen upplever intryck och information som begripliga, förutsägbara och strukturerade. 

Han menar att detta indikerar på hur stabil individens förmåga till att förstå och bedöma 

verkligheten är. Med hanterbarhet syftar Antonovsky på att individen har de resurser och 

verktyg för att agera från de krav som ställs på individen. Hanterbarhet handlar således 

mycket om förmågan att styra över sitt eget liv. Meningsfullhet handlar mycket om 

motivation och enligt Antonovsky är meningsfullhet den mest betydelsefulla KASAM 

komponenten (Antonovsky, 1996). 

KASAM används på en individuell nivå, d.v.s. för att förklara hur socialarbetaren själv 

upplever begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i förhållande till sitt arbete samt hur 
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socialsekreterarens arbete genomsyras av dessa komponenter i arbetet med långvarig 

uppbärare av försörjningsstöd. 

 

3.3. Forskningsmetod: 

Vi valde att använda oss av den kvalitativa forskningsintervjun när vi samlade in vårt 

empiriska material. Detta då den kvalitativa metoden är en metod som på ett effektivt och 

relevant sätt rör frågor som framför allt behandlar individers upplevelser av olika saker eller 

deras syn på verkligheten. Vi valde även denna metod då vi ansåg att den på ett relevant sätt 

kunde hjälpa oss att beskriva, förklara och tolka resultatet (Ahrne, 2011). 

Studien lutar åt det induktiva hållet, detta då teorierna, användes för att fokusera studiens 

riktning tentativt och inte för att strängt styra datainsamlingen och tolkningen av data. I 

analysen av data förhöll vi oss öppna gällande eventuella resultat som inte från början var 

teoretiskt formulerade. 

 

Vi genomförde denna studie genom att intervjua utvalda socialsekreterare, detta med hjälp av 

en semistrukturerad intervjuguide. Intervjufrågorna bestod av både öppna och slutna frågor 

baserade på syftet och frågeställningarna. Vi lät intervjupersonerna tala fritt med syfte att 

möjliggöra upptäckten av resultat som inte förväntades. Vi var dock noga med att de svar vi 

fick var tillräckligt relevanta för att därefter tolka och analysera det materialet vi fått in, detta 

med hjälp av de teorier som vi tyckte var relevanta för att besvara syftet. Samma 

intervjuguide (se bilaga.) användes vid samtliga intervjuer. 

 

3.4. Urval och genomförande: 

Vi intervjuade sex socialsekreterare med olika långa erfarenheter av att arbeta med långvariga 

uppbärare av försörjningsstöd. Dessa socialsekreterare arbetar i samma kommun i närheten av 

Stockholm. Kommunen hade ca 92 000 invånare och denna kommun valdes på basis av dess 

geografiska närhet till uppsatsförfattarna. Vi ringde till dessa sex socialsekreterare och 

berättade om syftet med studien och vilka frågeställningar vi ämnar få svar på. Därefter 

bokades intervjuerna och tog plats på kontoret för försörjningsstöd. Fyra av socialsekreterarna 

arbetade i enheten för ekonomiskt bistånd med vuxna individer och två av socialsekreterarna 

arbetade i enheten för ekonomiskt bistånd med unga vuxna. 
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Det var från början tänkt att vi skulle intervjua tre socialsekreterare från den valda kommun 

och tre från en annan kommun, detta för att kunna jämföra och analysera resultatet mellan två 

kommuner. Ett informationsbrev skickades till sju olika kommuner i Stockholmstrakterna 

men det fanns ingen möjlighet att intervjua någon i dessa kommuner. På grund av detta valde 

vi att intervjua samtliga sex socialsekreterare från samma kommun.  

 

Intervjuerna tog mellan 30 och 60 minuter. I början av varje intervju tillfrågades den 

intervjuade om vi fick spela in samtalet, samtliga intervjuade gav sitt godkännande till detta. 

Efter varje intervju har vi lyssnat igenom inspelningen och materialet har därefter 

transkriberats. 

Vi har valt att inte skriva ut några namn på intervjupersonerna, detta för att inte riskera att 

någon av intervjupersonerna kan identifieras samt öka intervjupersonernas anonymitet. Fem 

av socialsekreterarna var utbildade socionomer och har arbetat som socialsekreterare på 

kommunen i flera år. En av socialsekreteraren hade läst några program som rör det sociala 

arbetet och har arbetat som socialsekreterare i kommunen ungefär ett år. 

 

3.5. Uppsatsens trovärdighet: 

I detta avsnitt presenteras studiens reliabilitet och validitet. Avslutningsvis beskrivs 

möjligheten till att kunna generalisera studien. 

 

3.5.1. Reliabilitet 

Reliabilitet innebär korrekthet, hur tillförlitlig forskningsprocessen och forskaren är, och 

huruvida en studie kan återges vid liknande genomförda studier (Ahrne & Svensson, 2015). I 

kvantitativa studier handlar reliabilitet om att den ska vara replikerbar, i kvalitativa studier är 

detta inte lika enkelt. Människors upplevelser är unika, kontextuellt bundna och går inte att 

replikera helt lätt, därför söker kvalitativa forskare efter att ge så rika och fylliga 

beskrivningar som möjligt av forskningsprocessen och forskningsmiljön. 

 

För att studien skulle kunna vara så reliabel som möjligt behövde svaren från 

intervjupersonerna vara så ärliga och trovärdiga som möjligt. För att undvika 

missuppfattningar så valde vi att spela in alla intervjuer. Vi lyssnade gemensamt på alla 

inspelade intervjuer och diskutera de svar vi fått med varandra, detta för att se om vi uppfattat 

svaren på samma sätt. Vi valde även att använda samma intervjuguide i samtliga intervjuer, 
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detta för att ha samma förutsättningar och utgångspunkt för vår analys och på så sätt kunna 

jämföra resultatet på ett tillförlitligt sätt (jfr Lilja, 2005). 

 

Vi valde att transkribera intervjuerna samma dag som dem ägde rum, detta då intervjun 

fortfarande var färsk i minnet och för att minska risken för feltolkning. Vi transkriberade 

intervjuerna ord för ord och med utfyllnadsord, detta för att inte missa eller förbise viktig och 

relevant information. Vi valde att transkribera utfyllnadsorden för att på så sätt även kunna 

analysera materialet med hänsyn till bland annat ansiktsuttryck och pauser som inte går att få 

med på inspelningarna. 

 

3.5.2. Validitet 

Validitet syftar på om det som avsetts att studeras verkligen har studerats (Ahrne & Svensson, 

2015). För att säkerställa att vi undersökte det vi hade för avsikt att undersöka så gjorde vi en 

intervjuguide. Intervjuguiden bestod av frågor som baserades på studiens syfte, 

frågeställningar, teoretiskt perspektiv och tidigare forskning (jfr Lilja, 2005). Frågorna är 

förvalda och samma frågor ställdes till alla intervjupersonerna. För att inte påverka resultatet 

eller intervjupersoner så strävade vi efter att ha ett så objektivt ställningstagande som möjligt 

men även upprepat det de sagt under intervjun för att undvika missförstånd (jfr Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Då missuppfattningar och misstolkningar kan ske, 

exempelvis om inte intervjupersonerna förstår oss eller om vi inte förstår dem, så bad vi dem 

att förtydliga och utveckla svaren på frågorna, detta för att säkerställa att vi förstod dem rätt. 

Vi försökte även förklara vad vi menade med vissa begrepp och frågor, såsom långvarig 

ekonomiskt bistånd, för att säkerställa att intervjupersonerna förstod oss rätt. Eftersom vi 

tillsammans genomförde intervjuerna hade vi även fördelen att direkt efter intervjun kunna 

diskutera hur vi tolkat datamaterialet och på så sätt öka validiteten. Vi valde även att lyssna 

igenom intervjuerna var för sig samt diskutera datamaterialet med vänner och bekanta för att 

sedan prata med varandra igen och se om vi tolkat på annat sätt eller ej. Efter att ha tolkat 

intervjupersonernas utsagor analyserade vi uttalandena genom att koppla dem till våra valda 

teorier, empowerment och KASAM, samt tidigare forskningen. 

 

3.5.3. Generaliserbarhet 

Generaliserbarheten handlar om i vilken utsträckning studiens resultat och tolkningar kan ge 

vägledning för att förstå eller tillämpas på andra liknande situationer och personer (Ahrne & 

Svensson, 2015). Detta kan göras exempelvis genom att jämföra studien med andra liknande. 
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Då vi endast intervjuat sex socialsekreterare från samma kommun är det inte möjligt att 

generalisera resultatet av studien till att gälla och omfatta andra kommuner eller andra 

socialsekreterares upplevelser i landet. Detta beror på urval; för att generalisera resultatet 

skulle det tex behövas fler intervjupersoner, intervjupersoner som arbetar i olika kommuner 

och intervjupersoner från olika delar av landet (jfr Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012). Dock går det att ha denna studie som bas för att sedan kunna genomföra 

en analytisk generalisering, d.v.s. att den tolkning och analys som görs i detta arbete kan tas 

hänsyn till i liknande sammanhang. 

 

3.6. Etiska överväganden: 

Vi har försökt att vara så ärliga och öppna kring vår undersökning som möjligt. Detta genom 

att ge ut muntlig information gällande intervjun till intervjupersoner i god tid innan intervjun. 

Intervjupersonen fick ett par minuter på sig att läsa frågorna samt ha dem framför sig under 

intervjuns gång. Informationsbrevet innehöll information gällande vilka vi är, syftet med 

intervjun, samt information om att resultatet kommer att behandlas konfidentiellt.  Vi 

informerade också om eventuellt behov av komplettering i efterhand, vid frågor eller 

funderingar i efterhand. Samtycke angående informationsbrevet togs in samma dag 

intervjuerna ägde rum. I början av varje intervju berättade vi återigen vad syftet med studien 

var samt hur informationen kommer att behandlas. Vi bad också om samtycke till att spela in 

intervjun då   detta var för att hjälpa oss att minnas intervjun korrekt (Vetenskapsrådet, 2011; 

Ahrne & Svensson, 2015). 

 

Vi följde också nyttjandekravet, dvs att intervjupersonerna informerades om att studien endast 

kommer användas för forskningsändamål och att deras deltagande är absolut anonymt 

(Vetenskapsrådet, 2011; Ahrne & Svensson, 2015) 

 

Intervjupersonerna informerades under intervjun om att deltagandet är frivilligt, att de när 

som helst kan avbryta intervjun samt vem intervjupersonen kan kontakta om de har några 

funderingar. 

 

3.7. Analysverktyg: 

Som vi nämnt tidigare i uppsatsen så är syftet med vår studie att studera socialsekreterares 

upplevelser av arbete med individer som långvarigt uppbär försörjningsstöd. Denna studie 

bygger på intervjuer med socialsekreterare som beskriver sin syn på sitt arbete, d.v.s. deras 
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livsvärld. Kvale och Brinkmann (2009) menade att det fenomenologiska förhållningssättet 

fokuserar på att kartlägga hur människor upplever livsvärldsfenomen. Vi önskar tolka deras 

berättelser utifrån deras egna förståelse och sina egna upplevelser, därför har vi valt att 

analysera empirin i denna studie med hjälp av en fenomenologisk analys. Fenomenologi en 

teori och metod som uppstod år 1900 och grundades av den tyske filosofen Edmund Husserl 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Fenomenologin lägger fokus på människors uppfattning av 

verkligheten, i en kvalitativstudie söker forskaren att veta hur intervjupersonen upplever sin 

livsvärld och hur denne uppfattar sin omgivning. Med hjälp av en intervju kan forskaren tolka 

den intervjupersonens uttalande och därefter analysera vad som sägs och hur det sägs (a.a.). 

 

Vi har även använt oss av den hermeneutistiska vetenskapen för att analysera empirin i vår 

studie. Hermeneutiken innebär att man tolkar utsagorna och växlar mellan helhet och delar i 

den ska hermetiska spiralen. Man kan säga att man går ett steg vidare från den rena 

förståelsen av livsvärlden till att tolka den. Med denna vetenskap har vi alltså undersökt unika 

situationer, detta i motsats till det generella och allmänna. Vi har varit medvetna om att 

intervjun kan leda till att våra åsikter förändras men även leda till nya aspekter hos både oss 

som forskare och intervjupersonerna (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

3.8. Resultatredovisning: 

Resultatredovisningen är anonym gällande såväl person som kommun. Istället kommer 

intervjupersonerna att betecknas med förkortningen IP (Intervjuperson). Intervjupersonerna är 

givna ett nummer mellan 1–6. Kommunen som vi valt att undersöka är uppdelade i två 

enheter, en mottagningsenhet samt en enhet som arbetar med långvarigt bistånd. Enheten för 

individer som långvarigt uppbär försörjningsstöd är uppdelad i två team, ett vuxenteam och 

ett ungdomsteam. Det är i dessa två våra intervjupersoner arbetar.  

 

4. Resultat och analys 

Härredovisar och analyserar vi resultatet som består av sex olika teman. Dessa teman är 

baserade på vad stycket behandlar, för att förtydliga resultatet och analysen för läsaren. 

 

4.1. Ärendehanteringens struktur som en begripliggörande faktor 

Socialsekreterare som arbetar med klienter som långvarigt uppbär försörjningsstöd handlägger 

de ärenden som kommer att vara aktuella på försörjningsstöd i längre än tre månader. De 
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individer som kommer att vara aktuella i mindre än tre månader på försörjningsstöd avslutas 

redan hos mottagningsenheten. Ett exempel som IP 5 tar upp är de individer som kanske ska 

påbörja ett nytt arbete om två månader men som behöver bidrag till dess. Uppdelningen 

mellan socialsekreterare som arbetar med klienter som långvarigt uppbär försörjningsstöd och 

socialsekreterare på mottagningsgruppen gör att arbetet blir mer begripligt, förutsägbart och 

strukturerat för socialsekreteraren. Arbetes uppgifter, krav och mål blir stabila och bidrar till 

att socialsekreteraren lättare kan förstå och bedöma i sitt arbete (Antonovsky, 1996). Arbetet 

blir även mer hanterbart för socialsekreterarna då de i och med organisationens struktur får de 

resurser och verktyg som behövs för att uppnå just de krav som ställs på respektive enhet. 

 

När socialsekreterarna som arbetar med individer som långvarigt uppbär försörjningsstöd får 

ett ärende så ska utredningen vara färdig, det ska finnas en upprättad handlingsplan och en 

planering för att hjälpa klienten till att bli självförsörjande. Detta görs av en socialsekreterare 

på mottagningsenheten. Redan vid mottagningsgruppen kan det beslutats om att individen inte 

kommer att kunna få bistånd, detta exempelvis om det visar sig att individen har en bil, en 

bostadsrätt, pengar på banken eller på annat sätt kan klara sig själv. 

 

Jag tycker att det är lätt att jobba med de ärende som är längre än tre månader, då har man 

gjort det grova jobbet. (IP 2) 

Det är därefter upp till socialsekreterarna som arbetar med klienter som långvarigt uppbär 

försörjningsstöd att månad efter månad utreda om klienten har rätt till bistånd samt om 

planeringen fortfarande passar klienten. Socialsekreterarens beslut baseras på vad som finns 

upprättat i handlingsplanen och planeringen. IP 2 menar att det är lätt att jobba med de ärende 

som är längre än tre månader, detta då grovjobbet redan är gjort på mottagningsenheten och 

att det sedan bara behöver följa upp och kontrollera om klienten gör det den ska. IP 2 berättar 

dock att det är ett aktivt arbete, detta då saker och ting kan ändras och situationer kan 

förändras i klienten liv, något som gör att planeringen måste ändras. Planeringen och 

handlingsplanen är inte ett fyrkantigt dokument som inte får ändras utan IP 2 menar att den 

ska och måste vara levande.  

 

Empowerment lägger stort fokus på att skapa en medvetenhet om sambandet mellan 

samhälleliga och yttre förhållanden och den egna situationen. Utgångspunkten är att 

individens position i samhället inte är naturgiven utan bland annat ett resultat av 

människoskapta processer (Askheim & Starrin 2007). Då grundtanken är att individer ska 
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finna sina egna resurser och förbättra sina livsvillkor blir det därför viktigt att hålla 

handlingsplanen och planeringen vid liv. Skulle handlingsplanen och planeringen istället vara 

ett strikt dokument som ej går att förändra så skulle det bli svårt för socialsekreteraren att 

implementera ett Empowerment fokus i arbetet. 

 

Även IP 5 berättar att det är viktigt att ändra och hålla planeringen levande. IP 5 berättar att 

detta är viktigt i exempelvis ärenden där båda föräldrarna i en familj är bidragstagare och 

hanteras av en handläggare. Skulle då dessa föräldrar skilja sig skulle det innebära att 

ekonomin för båda förändras, något som i sin tur leder till att ärendet behöver omarbetas och 

en ny handlingsplan och planering skulle behövas. 

 

4.2. Arbetets meningsfullhet 

Av intervjuerna framgår det av IP 1 och IP 4 att det är väldigt viktigt att ha en relation till 

gruppchef och kollegor för att klara av arbetet med individer som långvarigt uppbär 

försörjningsstöd. IP 1 menar att det, oberoende av hur länge socialsekreteraren har arbetat och 

hur mycket kunskap hen besitter, i arbetet på försörjningsstöd behövs att man bollar idéer och 

diskuterar. 

 

Jag kan mycket och har jobbat här längre men fortfarande behöver man bolla idéer och 

tankar. (IP 1) 

Både IP 1 och IP 4 menar att det är lätt att bolla idéer om det finns en bra och öppen atmosfär 

i gruppen och mellan medarbetarna, något som gör att det är lätt att springa in till kollegor och 

bolla idéer och diskutera, det är även lätt att maila enhetschefen eller fysiskt knacka på dennes 

dörr. De menar att det annars kan bli tufft och övermäktigt att ta allt självt. Cheferna och 

kollegorna hjälper socialarbetaren att få de resurser och verktyg som behövs för att uppfylla 

de krav som ställs, med andra ord får socialsekreteraren hjälp i att göra arbetet hanterbart och 

förmågan att styra över sitt eget arbete. Detta gör i sin tur att arbetet blir begripligt för 

socialarbetaren och på så sätt även meningsfullt och ger ökad KASAM (Antonovsky, 1996). 

IP 4 anser att exempelvis regelbundna handledningar och ärendedragningar, dvs regelbundna 

möten där svåra ärenden tas upp och diskuteras med kollegor, är hjälpsamt för att få hjälp med 

de hinder och motgångar som kan uppkomma i ärenden. 

 

De har i alla fall mat, tak över huvudet och jag ser till att de mår bra. (IP 2) 
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Informanterna beskriver att beviljandet av ekonomiskt bistånd inte är det som lockar dem till 

jobbet varje dag, det är möjligheten att kunna vägleda, hjälpa klienten att hitta rätt väg och att 

motivera till självförsörjande. IP2 indikerar att det finns ett Empowerment fokus i arbetet, dvs 

att syftet är att hjälpa klienter att få kraft att besluta och agera utifrån sina egna beslut 

(Klefbeck & Odgen, 2003). Arbetets charm ligger med andra ord i att hjälpa klienten att 

övervinna hinder och barriärer, genom att motivera klienten till egen vilja till förändring. 

IP 2 berättar även att arbetet är väldigt givande och att hen trivs och är stolt över det hen gör, 

detta bland annat då hen känner att den bidrar till att individer får det bättre. Detta kan enligt 

IP 2 exempelvis vara i form av mat på bordet eller genom tak över huvudet. Empowerment 

som arbetssätt gör arbetet för socialsekreteraren meningsfullt, dvs ökar KASAM 

(Antonovsky, 1996).  

Informanternas upplevelse av arbetet som socialsekreterare är att det är ett väldigt givande 

arbete, ett arbete som genom möjligheten att hjälpa andra leder till en form av 

självförverkligande och som de själva ser som ett viktigt arbete i samhället. Det framgår av de 

intervjuade att möjligheten till förändring och att bidra för att hjälpa individer är en rödtråd. 

De intervjuade beskriver alltså att arbetet med klienter som långvarigt uppbära 

försörjningsstöd har en känslomässig betydelse, precis så som Antonovsky (1996) beskriver 

meningsfullhet. 

 

4.3. Utmaningar och hinder i arbetet 

IP 2 berättar att hen försöker ha koll på och följa upp sina klienter men att det ibland inte finns 

någon tid för det. IP 2 och IP 6 beskriver att den höga arbetsbelastningen och 

personalomsättningen som råder på arbetsplatsen är en stor stressfaktor och att detta speciellt 

märks under ansökningsperioden. IP 2 berättar att hen idag har 46 klienter, detta innebär att 

hen måste hantera och handlägga 46 ansökningar, detta förutsatt att alla hens klienter har 

ansökt om bidrag, ibland får de jobb eller så händer något annat som gör att de inte ansöker. 

IP 6 menar dock att detta är ett organisatoriskt fel och beror på hur organisationens 

uppbyggnad. 

IP 2 menar att det i arbetsuppgiften, förutom handläggning av ansökningar, också ingår att 

träffa klienter. Det finns ett krav att träffa varje klient varje eller var tredje månad men som, 

trots att socialsekreteraren har fria tyglar att bestämma hur arbetet ska läggas upp, är något 
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som är svårt att uppnå. Antonovsky (1996) menade att, för det egna välbefinnandet, är viktigt 

att individer har de resurser och verktyg som behövs för att agera på och uppnå de krav som 

ställs. Med hanterbarhet syftade Antonovsky med andra ord på förmågan att styra över sitt 

eget liv. Nästan alla informanter menar att den höga arbetsbelastningen leder till brist på tid, 

tid som borde ha gått till att träffa klienterna och hjälpa dem på det sätt som för informanterna 

skulle var tillfredställande. Detta kan med andra ord tolkas som att det brister i hanterbarheten 

för de intervjuade. De finns inte tillräckliga med resurser för att hantera de krav och uppnå de 

mål som ställs på dem, något som enligt Antonovsky leder till lägre KASAM (Antonovsky, 

1996). 

Det framgår av intervjupersonerna att det under vissa veckor är högre arbetsbelastning än 

andra. IP 6 berättar att detta speciellt märks av i slutet av månaden, det vill säga anmälnings 

och utbetalningsveckorna. IP 2 förklarar att konsekvenserna av den höga arbetsbelastningen 

leder till att exempelvis vissa klienter inte hinner bli uppföljda på ett bra sätt, eller att vissa 

klienten beviljas försörjningsstöd trots att de inte har rätt till det. IP 6 menar att detta leder till 

en stor stress i slutet av varje månad. 

IP 2 önskar att det fanns mer tid till det sociala arbetet, detta då hen menar att det 

administrativa tar över arbetet och att det är hög arbetsbelastning. Då detta leder till att 

klientmöten blir lidande, och att det i sin tur försvårar möjligheten till att kunna motivera och 

vägleda klienten till självförsörjning. Att kunna motivera och vägleda är något som 

Empowerment lägger stor vikt vid (Payne, 2008). Dock förhindras möjligheten att kunna 

arbeta med Empowerment fokus samt hjälpa klienten att övervinna hinder och barriärer av de 

organisatoriska faktorerna, och i förlängning även möjligheten till meningsfullhet (KASAM) 

(Antonovsky, 1996). 

 

4.4. Hög arbetsbelastning som ett hinder för Empowerment som arbetssätt 

IP 2 förklarar att en lösning skulle kunna vara att sänka antalet klienter per handläggare till 

ungefär 35-40st. Detta skulle då uppnås genom att anställa fler socialsekreterare. Även IP 3 

berättar att det skulle underlätta om det anställdes fler socialsekreterare. IP 3 menar, precis 

som IP 2, att det administrativa arbetet leder till att tiden inte räcker till för att träffa klient på 

ett tillfredställande sätt.  

Vi borde få avlastning i det administrativa arbetet. (IP2) 
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IP 2 menar att en annan lösning skulle kunna vara avlastning i det administrativa arbetet. Hen 

menar att assistenter eller anställda som arbetar med själva handläggningen och beräkningarna 

skulle underlätta arbetet för socialarbetarna och ge mer tid till att träffa klienter mer. IP 2 

berättar att detta skulle hjälpa till att uppnå de mål som finns och göra att fler ärenden 

avslutas. 

Är man stressad så får man ta en sak i taget så att det inte blir fel. (IP 6) 

Även IP 5 talar om att det ibland blir svårt att inte tumma på kvaliteten på arbetet. IP 5 menar 

att kvaliteten på arbetet blir lidande på grund av kvantiteten och att arbetsbelastningen leder 

till att socialsekreteraren helt enkelt får dra ner på kvaliteten för att hinna med arbetet. 

Lösningen blir att ta en sak i taget och försöka hinna med så mycket som möjligt, även om det 

innebär sämre kvalitet i arbetet, detta för att även för att skydda sig själv mot att bli utbränd. 

Socialsekreterarens KASAM blir här lidande då arbetet inte blir hanterbart, de resurser och 

verktyg som finns för att agera på de krav som ställs är inte tillräckliga i relation till 

arbetsmängden (Antonovsky, 1996) 

 

IP 5 menar att detta leder till att klienten blir kvar på försörjningsstöd längre och att dess 

möjlighet till självförsörjande tar längre tid. Även möjligheten till Empowerment som 

arbetssätt minskas på grund av organisatoriska aspekter, arbetsbelastningen leder till att 

socialsekreteraren inte kan arbeta med klienten (Askheim & Starrin, 2007). Socialarbetarens 

möjligheter att främja klientens självförsörjande genom att motivera och genom att skapa en 

medvetenhet kring sambandet mellan den egna situationen samt samhälleliga och yttre 

förhållanden, samt genom att hjälpa hen att övervinna de hinder och barriärer som finns blir 

lidande (a.a.). IP 5 menar att behovet av att tumma på kvaliteten är ett organisatoriskt fel och 

att det inte spelar någon roll vad socialsekreterarna än gör i det vardagliga arbetet med 

klienterna, det går inte att uppnå de krav som finns, mängden arbete är helt enkelt inte i 

proportion till kraven som finns. 

 

Om jag skulle jobba som jag ville så skulle jag aldrig klara av det här. (IP 2) 

IP 2 beskriver att viljan att gör sitt bästa i varje ärende inte är möjligt.  Ibland så är det ett 

måste att anpassa och sänka ambitionsnivå på grund av arbetsbelastningen som finns i arbetet, 

görs inte detta så menar hen att alla ärenden inte kommer att hinnas med. För att göra arbetet 

mer hanterbarhet, och på så sätt även återfå förmågan att styra över sitt eget liv, väljer 

socialsekreterarna istället att dra ner på kvaliteten något som i sin tur dock leder till att arbetet 
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blir mindre meningsfullt. IP 5 menar dock att det med tiden blivit lättare att värna om den 

egna personen, d.v.s. säga sätta sitt egna välmående i första hand, och att det är lättare nu än 

vad det var i början. 

 

4.5. Betydelsen av organisationsstruktur, lagar och riktlinjer i möjligheter och hinder 

IP 2 berättar att arbetets riktlinjer inte alltid överensstämmer med klienternas verklighet, något 

som försvårar socialsekreterarens arbete. IP 2 menar att hen har delegation i sitt arbete men att 

besluten trots allt måste utgå ifrån riktlinjerna. Även IP 1 berättar om utmaningen att förhålla 

sig och jobba med riktlinjerna som finns på arbetsplatsen trots att dessa kan förhindra 

socialsekreteraren från att jobba fritt. Något som i sin tur kan leda till att vissa beslut som 

socialsekreteraren egentligen vill ta förkastas. 

De intervjuade berättar att de ibland skulle vilja göra mer eller annorlunda i vissa ärenden, 

men begränsas av lagar och riktlinjer. Ett exempel på det är när de enligt riktlinjerna tvingas 

göra avslag i ett SFI (Svenska för invandrare) ärende, det vill säga att klienten inte får bidrag 

för att läsa svenska på högre nivå än A och B. De tvingas att ge avslag trots att de egentligen 

kan se att ett beviljande skulle kunna underlätta och påskynda självförsörjande. Denna 

situation är en situationerna som Antonovsky (1991) inte skulle kalla för förnuftsmässigt 

gripbar. 

 

Hur kan man motivera en människa att gå ut i arbete när människan inte kan svenska? (IP 3) 

IP 2 berättar att försörjningsstöd endast godkänner SFI på nivå A och B men att de flesta 

klienterna vill läsa vidare, något som både IP 2 och även IP 3 själva tycker att vissa klienter 

kan behöva för vidare självförsörjning. Även IP 5 talar om att hen skulle önska att det fanns 

möjlighet att kunna erbjuda Svenska C och D. IP 2 menar dock att det är lagstiftning, beslut 

på politisk nivå och arbetsplatsens riktlinjer som hindra hen från att bevilja vidare utbildning.   

Socialarbetarens uppdrag är bland annat att främja individers aktiva deltagande i samhällslivet 

och stärka klientens möjlighet till självständighet och hjälpa en person att få kontroll över sitt 

liv (Akademikerförbundet SSR, 2011). I detta fall blir dock detta krav något som inte går att 

uppnå, på grund av lagstiftning och riktlinjer har socialsekreterarna inte de resurser och 

verktyg som behövs för arbetet. Denna utmaning leder i sin tur till minskade möjligheter till 

Empowerment i arbetet med klienterna då det inte blir möjligt att motivera dem och lägre 
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KASAM för socialarbetaren då situationen inte är hanterbar (Antonovsky, 1996; 1 kap, §1, 

Socialtjänstlagen). Enligt IP 3 är detta en utmaning som enbart kan lösas på politisk nivå. 

 

Antonovsky (1996) menade att begriplighet, det vill säga vilken grad upplevda intryck och 

information känns som begripliga, förutsägbara och strukturerade har en stor betydelse för 

välbefinnandet. Detta indikerar enligt Antonovsky (1996) på hur stabil individens förmåga till 

att förstå och bedöma verkligheten är. Det tidigare nämnda exemplet med SFI är ett exempel 

på en situation där begripligheten är skör för båda parter, socialsekreterare och klient. Dock 

informerar de intervjuade att det för det mesta beviljas begripliga beslut, i alla fall för 

socialsekreteraren. De berättar dock att det inte alltid är så begripligt för klienten och hen 

kanske inte alls förstår varför hen fått ett avslag på sin ansökan. Det kan här beskrivas som att 

en situation kan vara begriplig för socialsekreteraren, ökad KASAM, men att det brister i 

begripligheten för klienten, lägre KASAM. 

Ett annat exempel som IP 3 berättar gällande riktlinjernas begränsningar är att det genom 

lagar och riktlinjer är förbjudet att göra spontant hembesök. Hen menar att detta försvårar 

möjligheten att sålla bort de som får bidrag trots att de inte har rätt till det från de som 

verkligen behöver och har rätt till bidrag. 

 

Det är en utmaning att göra det man vill och så, vi är ganska fyrkantiga. (IP 1) 

Både IP 1 och IP 6 beskriver arbetet med individer som långvarigt uppbär försörjningsstöd 

som en fyrkant. Detta då lagar och riktlinjer är något som präglar allt arbete som görs på 

försörjningsstöd och alla beslut som fattas ska baseras på dessa. Dock menar IP 6 att dessa 

lagar och riktlinjer även är en fördel i arbetet med individer som långvarigt uppbär 

försörjningsstöd. Detta då dessa lagar och riktlinjer fungerar som en stöttepelare, det är en 

trygghet att kunna hänvisa eventuellt missnöjda klienter till dessa och känna tryggheten i att 

kunna säga att samma gäller för alla. 

Dock menar både IP 1 och IP 2 att det ändå finns en viss möjlighet att kunna fatta beslut som 

kringgår arbetsplatsens riktlinjer lite. Ibland händer att ett beslut som inte följer riktlinjerna 

måste fattas, detta för klientens bästa. IP 1 menar att det går att kringgå den ovannämnda 

fyrkanten, detta genom att diskutera med enhetschefen och få hen ”på sin sida”. Dock menar 

IP 1 att även detta är en utmaning. IP 2 och IP 5 förklarar ett annat tillvägagångssätt, detta 
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genom tydlighet och anteckningar. IP 2 och IP 5 berättar att det är väldigt viktigt att vara 

tydligt i sina anteckningar och motivera beslutet på ett bra sätt för att få cheferna, som 

kontrollerar besluten, att göra ett undantaget och se mellan fingrarna gällande riktlinjerna. 

Dock menar IP 2 att det krävs lite erfarenhet för att våga göra det och att det oftast kommer 

med åren. Även IP 5 berättar att det som nyanställd är lätt att vara fyrkantig i arbetet. Hen 

berättar att de individuella besluten blir lättare att ta efter ett tag som anställd. IP 5 berättar att 

exempelvis en utelämnad anmälan hade som det som ny anställd automatiskt lett till avslag 

men att som erfaren kanske hade gått att bevilja bistånd med en bra motivering, exempelvis 

om klienten legat på sjukhus 

 

4.6. Vikten av en god relation mellan klient och socialarbetare 

IP 1 beskriver även att det finns utmaningar när det gäller att förhålla sig till andra individer. 

IP 1 menar att det exempelvis kan vara en chef som går emot handläggaren eller att inte alla 

klienterna är lätta att jobba med. Hen menar att vissa kan klienter kan vara svåra att tala med, 

många gånger vill de träffas mer än vad socialsekreteraren har möjlighet, vissa är otrevliga 

och andra kan vara aggressiva. 

 

Utmaningarna är att jobba med de här personerna som fastnar. (IP 4) 

IP 4 berättar att en annan svårighet som finns i arbetet med långvarig uppbärare av 

försörjningsstöd är att fånga upp klienter tidigt så de inte blir kvar på försörjningsstöd under 

flera år med försörjningsstöd som en trygghet. Detta kan enligt IP 4 leda till att livet som 

självförsörjande blir läskigt. En utmaning i det menar IP 4 är förmågan att vara motiverande 

och ärlig, att våga säga vilka svårigheter som finns och vad som behöver förändras för att 

klienten ska kunna bli självförsörjande. Trots att alla klienter lever i samma värld så har de 

olika motivation och förmåga att ta sig vidare i livet. Empowerment är en teori som inte bara 

lägger vikt vid individens egna, inneboende kraft, utan även på att skapa en medvetenhet om 

sambandet mellan samhälleliga och yttre förhållanden samt den egna situationen. Det kan 

vara att genom stöd till klienterna skapar en plattform så de kan ta sig vidare, vilket är en av 

grundtankarna inom Empowerment (Askheim & Starrin, 2007). Exempelvis kan detta handla 

om att socialsekreteraren vill att klienten upprätta kontakt med läkare för att få intyg på skada 

men klienten själv anser inte att detta är nödvändigt. 
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Det framgick i intervjuerna att klienterna har en stor roll i arbetet för att uppnå målet om att 

bli självförsörjande men att det ibland inte är så tydligt för dem att veta hur de ska komma dit. 

Enligt Antonovsky är meningsfullhet den mest betydelsefulla KASAM komponenten och 

meningsfullhet handlar mycket om motivation (Antonovsky, 1996). De intervjuade berättar 

att det kan bero på olika faktorer men exempelvis så kan det handla om att klienten helt enkelt 

inte vet vad den ska göra. 

 

Då kanske vi ställer krav som de inte riktigt klarar av. (IP 4) 

Det framgick av informanterna att vissa klienter saknar motivation på grund av exempelvis 

rädsla för att bli självförsörjande eller okunskap om alternativ som finns. Tengqvist (2007 ref. 

i Askheim & Starrin, 2007) menar att det är då socialsekreteraren ska motivera och peppa 

klienten till att se sina egna förmågor för att ta makten över sin situation. Askheim & Starrin 

(2007) använder uttrycket egenmakt, detta för att lyfta fram maktaspekt och grundtanken är 

att klienten ska finna sina egna resurser för att bättra på sin livssituation.  

IP 4 berättar att det kan vara jobbigt att skapa en allians med klienten, en allians stark nog för 

att ärligheten inte ska tolkas på ett negativt sätt, eller att klienten inte förstår vilka svårigheter 

som socialsekreteraren ser, utan som uppmuntran till självförsörjande. Intervjupersonerna 

förklarar att det är socialsekreterarens uppgift, även enligt kap 1, §1 i socialtjänstlagen, att 

motivera klienten till självförsörjning, vilket stödjer KASAM hos båda parter (Antonovsky, 

1996). Det framgår även att arbetet med klienter som långvarigt uppbär försörjningsstöd och 

socialsekreterarnas uppdrag är i linje med socialtjänstlagen om att ”på demokratins och 

solidaritetens grund främja människors […] aktiva deltagande i samhällslivet” (1 kap, §1, 

Socialtjänstlagen). Intervjupersonerna menar då att det är väldigt viktigt att ha en god relation 

till klienten, en relation som får handläggaren att våga driva på klienten. 

Dock berättar intervjupersonerna att det ibland uppstår svårigheter med att motivera 

klienterna, exempelvis när en klient inte är redo att ta emot den hjälp som erbjuds. Det 

framkommer under intervjuerna att det ibland sker att klienter inte är samarbetsvilliga eller 

villiga att motiveras och att det, då allting sker frivilligt, inte finns något att göra än att vänta 

på att ge avslag på ansökan.  

Det framgår av intervjupersonerna att klienterna själva måste vilja att en förändring ska ske, 

allting sker på frivillig basis och det socialsekreteraren kan göra är att motivera klienterna om 
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de inte redan är motiverade. Då allting sker frivilligt kan brist på allians enligt IP 4 leda till att 

klienten får avslag på grund av att det ställs krav, exempelvis krav som socialsekreteraren 

anser att klienten kan uppnå, men som klienten själv inte anser sig behöva eller klara av. 

Lösningen är enligt IP 4 att vara tydlig med klienten med vilka krav som ställs men även med 

vad som händer om kravet uppfylls eller om klienten inte klarar att uppnå kravet och behöver 

annan hjälp. Intervjupersonerna menar dock att det ibland krävs att klienten inte går att 

motivera och går sin egna väg, även om detta resulterar sig i avslag, detta för att komma med 

ett öppet sinne och bli mottaglig för motivering och hjälp.  

 

5. Diskussion 

Avsikten med studien var att få kunskap om hur socialarbetarens arbete ser ut i termer av 

möjligheter och hinder i arbete med individer som långvarigt uppbär försörjningsstöd. Vi 

hoppas att vår studie ska kunna ge en ökad förståelse samt en insyn i hur socialarbetarens 

arbete ser ur när det gäller att hjälpa långvarig uppbärare av försörjningsstöd. Vi ville studera 

hur socialsekreteraren själva beskriver sitt arbete samt vilka möjligheter och hinder som 

upplevs finnas i arbetet individer som långvarigt uppbär försörjningsstöd. Vi ville även 

försöka slänga ljus över hur dessa möjligheter och hinder kan förstås på en individuell och 

organisationell nivå. De nyckelfynd vi gjort i och med denna studie är att: organisationella 

mål har en stark påverkan på arbetet med individer som långvarigt uppbär försörjningsstöd, 

att den strama handlingsfriheten kommer med både möjligheter och hinder samt att relation 

mellan klienten och socialarbetare har en betydande roll för klientens möjlighet till 

självförsörjande. 

Östberg (2010) beskriver i sin avhandling vikten av organisatoriska faktorer för det sociala 

arbetet, organisatoriska mål präglar starkt arbetet med klienter. Detta är något som även våra 

intervjupersoner belyser. I avhandlingen beskrivs hur arbetet är styrt av regler och att det finns 

en hög grad av administrativt arbete, något som även våra intervjupersoner har tagit upp och 

uttryckt som en utmaning. Det har i flera av intervjuerna framgått att dessa riktlinjer och det 

administrativa arbetet lett till att klienten blir lidande, detta på grund av att det helt enkelt inte 

finns tid till att ha klientmöten. Östberg (2010) menar att detta, i och med att arbetet i första 

hand koncentrerar sig på organisatoriska mål, leder till att familjens välfärd hamnar i skuggan 

för organisationen. Detta är även något som fler intervjupersoner nämner, kvaliteten i arbetet 

blir lidande på grund av kvantiteten, det finns helt enkelt ingen tid att följa upp på ett 
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tillfredställande sätt. Det framgår även att det ibland, på grund av ärendebelastningen, kan 

hända att klienter som inte har rätt till bistånd trots allt får det, något som kan ses som negativt 

för organisationen men kanske gynnsamt för klienten. Detta är även något som Hydén m fl. 

och Gustafsson m fl. (1990, ref. i Stranz, 2007) tar upp och finner i sina studier.  

Enligt Anderssons (2009) rapport så framgår det att flera socialsekreterare anser att 

riktlinjerna som kommer från ledningen är otydliga och oklara. Detta är inget som våra IP 

bekräftat utan de menar dock att arbetet med klienter som långvarigt uppbär försörjningsstöd 

kan vara fyrkantigt och de riktlinjer som finns kan vara svåra att jobba efter, något som även 

Andersson (2009) beskriver i sin rapport. Detta är något som flera av våra IP relaterar till och 

tar då upp arbetet med klienter som behöver och/eller vill gå på SFI som exempel. 

Det finns en delad åsikt bland våra IP kring aktiveringsinsatsernas påverkan till möjlighet att 

bli självförsörjande. Något som de flesta var eniga kring vara dock handlingsutrymmet i 

förhållande till dessa aktiveringsinsatser, närmare bestämt möjligheten till SFI på nivåer högre 

än A och B. För att främja självförsörjande och minska risken för långvarigt försörjningsstöd 

får socialnämnden bevilja bistånd om klienten går på SFI nivå A eller B (1 kap, 1§; 4 kap, 1§ 

Socialtjänstlagen). Dock uttryckte de flesta IP att detta var otillräckligt. Enligt Nyboms (2012) 

avhandling var aktiveringsinsatserna dock svagt kopplade till klienternas behov, något som 

går att koppla till våra intervjupersoners åsikter angående möjligheterna till SFI men som på 

grund av riktlinjer inte går att göra något åt. 

Många av våra IP menar, precis som Dellgran & Höjer (2005, ref. i Håkansson, 2016), att den 

strama handlingsfriheten leder till missnöje. Flera av de intervjuade nämnde att de bland annat 

känner sig stressade på grund av den höga arbetsbelastningen och oförmågan att uppnå de mål 

som finns, något som kan kopplas till Arbetsmiljöverkets (2007) rapport. Flera av våra IP 

talar även om att de måste sänka sina ambitioner och arbeta efter hur arbetet ser ut, inte för att 

det egentligen vill utan för att inte bränna ut sig. För de IP som anser att det är stressigt och 

behöver extra stöd och hjälp berättar intervjupersonerna att det finns åtgärder eller stöd. 

Intervjupersonerna beskriver att stödet från chefer och arbetskollegor, handledning och 

möjlighet att bolla idéer är något som hjälper dem att klara av arbetet. 

Det ska dock tilläggas att dessa åsikter varierade mellan intervjupersonerna. Trots att det 

fanns en rödtråd och en enad åsikt kring att riktlinjerna på olika sätt begränsade arbetet med 

klienter som långvarigt uppbär försörjningsstöd så var det inte alla IP som såg detta som något 

enbart negativt. Precis som Byberg (2002, ref. i Håkansson, 2016) så kunde även vi se en 
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positiv koppling mellan socialsekreterarens trivsel på arbetet och en hög regelstyrning. Våra 

intervjupersoner berättade att de regler och riktlinjer som finns på arbetsplatsen hjälper till i 

bland annat beslutfattande, detta genom att agera som en stöttepelare och trygghet. Det 

framgår även att det trots de strikta riktlinjerna finns en viss möjlighet till att fatta egna beslut. 

Våra IP berättar att det ofta går att ta egna beslut, så länge de motiveras, och tolka de riktlinjer 

som finns relativt fritt, något som även Stranz (2007, Hydén 1996 & Billquist 1999, ref. i 

Håkansson, 2016) tar upp i sitt arbete. 

Intervjupersonerna tar även upp utmaningen att fånga upp klienter tidigt. Våra IP menar att 

detta sker genom att bygga upp en relation med klienten men att även detta är en utmaning. 

Relationen är viktig för att säkerställa att klienten inte börjar se försörjningsstöd som en 

trygghet och på så sätt blir kvar som långvarig uppbärare av försörjningsstöd i flera år, något 

som enligt våra IP förhindras genom att vara ärlig och konstruktiv i arbetet med klienten. 

Relationsskapandet är alltså viktigt för att kunna nå fram till klienten och åstadkomma 

förändringar, något som även Olsson (2004, ref. i Håkansson, 2016) tar upp i sitt arbete. Det 

framgår dock av våra IP att denna relation är svår att skapa, inte minst för att ärligheten inte 

ska tolkas på ett negativt sätt och istället kränka klienten. Dock menar våra IP, precis som 

Byberg (2002, Marttila 2012, Billquist 1999, Dellgran 2008, Olsson 2004, ref. i Håkansson, 

2016) att socialsekreteraren ständigt går en balansgång mellan att ställa krav och respektera 

klientens vilja, mellan att vara medmänsklig och att vara organisationens representant. Våra 

IP förklarar att risken med en dålig eller svag relation mellan klient och socialsekreterare är 

att klienten får avslag på grund av att det ställs krav som klienten inte klarar av och att 

möjligheten till självförsörjande skjuts upp. 

 

5.1. Metoddiskussion: 

Vi anser att denna studie är viktig då kvalitativ forskning är viktig för att kunna beskriva 

aspekter av fenomen som inte går att fånga med kvantitativa data. Vi tror att studien kan ligga 

som underlag för framtida jämförelser, för att se hur dessa möjligheter och hinder kan förstås 

inom ramarna för liknande sammanhang samt i diskussioner om åtgärder i socialsekreterares 

arbetssituation. Fördelen med kvalitativa intervjuer i detta sammanhang är att vi då kan få 

tillgång till den kunskap och erfarenhet som professionella inom området besitter. 

Den kvalitativa metoden har möjliggjort det för oss att ställa öppna frågor vid intervjuerna, 

något som bidragit till detaljerade beskrivningar och svar. Dock är vi medveten om att det rör 
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sig om subjektiva åsikter och tolkningar, och inte evidensbaserade fakta. Resultatet har 

presenterats utifrån hur vi själv har tolkat intervjupersonernas svar, något som självklart 

påverkar resultaten och gör det svårt att göra en likadan studie med samma resultat. 

Studien lutade åt det induktiva hållet, något som varit hjälpsamt då teorierna användes för att 

fokusera studiens riktning tentativt och inte för att strängt styra datainsamling och tolkning av 

data. Det gav oss en hjälpande hand i val av intervjufrågor och för att kunna ha en röd tråd i 

arbetet. Dock gjorde det att vi blev relativt bekväma i våra teorier, detta på både gott och ont. 

Vi blev mer insatta i våra valda teorier men, trots möjlighet till att vara öppna gällande 

eventuella resultat som inte från början var teoretiskt formulerade, kan nog bortsett från andra 

alternativt mer lämpade teorier.  

Det skulle ha varit intressant att se om det resultat vi fick i studien är föränderligt över tid 

samt vad dessa förändringar skulle kunna bero på. Det hade även varit intressant att se om 

resultatet hade sett annorlunda ut om det hade varit en jämförelse mellan olika kommuner. Vi 

ämnade att göra denna studien med socialsekreterare från två olika kommuner, något som av 

olika anledningar inte var möjligt, exempelvis på grund av arbetsbelastning och brist på 

handläggare. Hade vi haft möjligheten att genomföra en jämförande studie så hade vi kunnat 

se om exempelvis kommunstorlek och organisationsstorlek hade haft någon påverkan för 

resultatet. Det vi skulle kunna ha gjort för att kunna intervjua två kommuner är att exempelvis 

skicka informationsbrevet till kommuner utanför Stockholm. Anledningen till att detta ej 

gjordes är att det inte fanns tid och på grund av svårigheter att åka till andra kommuner. 

 

5.2. Förslag till fortsatt forskning: 

Syftet med denna uppsats var att undersöka upplevelser av möjligheter och hinder bland 

socialsekreterare som arbetar med individer som långvarigt uppbär försörjningsstöd. Studien 

visade att arbetet genomsyras av hög arbetsbelastning, begränsat handlingsutrymme samt 

svårigheter att hinna med klientmöten. Det framgick även att många av de hinder som finns i 

arbetet beror på organisationen, lagarna och riktlinjerna. Förslag till fortsatt forskning skulle 

kunna vara att studera hur politiker och chefer förhåller sig till socialarbetarens situation. Det 

hade varit intressant att se vilka hinder och möjligheter de ser i socialsekreterares arbete med 

individer som långvarigt uppbär försörjningsstöd samt vilka åtgärder de skulle kunna vidta. Vi 

har med denna uppsats lyft upp frågan kring vilka möjligheter och hinder som finns men det 



35 
 

finns fortfarande utrymme för att undersöka vad som kan göras för att underlätta 

socialsekreterarens arbete. 
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Bilaga 

Bakgrundsfrågor: 

1. Vad fick dig att söka till det här arbetet och hur länge har du arbetat på 

försörjningsstöd? 

2. Vilken sorts utbildning krävs för arbetet? 

3. Vad har du arbetat med innan? 

 

Arbetet med individer som långvarigt uppbär försörjningsstöd: 

1. Hur går det till för att bevilja en individ försörjningsstöd? Vilka krav måste uppnås? 

Kan du beskriva det?  

2. Vad för mening har detta arbete för dig själv? 

3. Vilka utmaningar finns i arbete och hur arbete är utformat idag? 

4. Vad tror du dessa utmaningar beror på? 

5. Hur skulle man kunna lösa dessa utmaningar? 

6. Vad behöver du för att kunna tampas med dessa utmaningar? 

7. Vilka möjligheter finns, d.v.s. vad är bra eller vad skulle kunna vara bra? 

8. Tror du att det finns ett samband mellan hur lätta eller hårda dessa krav är att bevilja 

samt hur länge individer får ekonomiskt bistånd? 

9. Vad är skillnaden mellan att vara bidragstagare och långvarig bidragstagare? 

10. Vilka krav har kommunen innan klienten kan anses vara långvarig bidragstagare? 

11. Hur ser organisationens riktlinjer ut, tror du att det skiljer sig från kommun till 

kommun gällande krav på klienter? Om det gör, varför? 

12. Vilka insatser kan socialtjänsten bevilja vuxna med långvarigt beroende av 

försörjningsstöd? Berätta lite om dessa. 

13. Hur ofta förnyas dessa insatser? 

14. Krävs det samtycker från klienterna inför en insats eller är obligatoriskt att delta? 

15. Är insatserna anpassad efter klientens situation och behov? 

16. Hur upplever du att klienterna reagerar på dessa insatser? 

17. Ifall klienten är missnöjd med sin insats, hur ser möjligheterna ut för klienten att få en 

ny insats? 

18. Anser du att kommunens insatser påverkar klientens möjlighet till att bli 

självförsörjande? 

19. Om du kunde förbättra eller förändra insatserna för klienterna, skulle du göra det och i 

så fall hur? 
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Organisation/Individ/Strukturell nivå: 

1. Hur ser du som socialsekreterare på lagstiftning/politiska reformer i detta arbetet? 

2. Hur upplever du att detta påverkar arbetet i termer av möjligheter och hinder? 

3. Hur ser du på din egna kompetens; vilka problem tampas de med? 

4. Hur upplever de möjligheter att hantera dessa problem med fokus på den egna 

kompetensen? 

5. Hur inverkar institutionella strukturer på möjligheter och hinder i arbetet, i termer av 

t.ex. ledarskap, kollegiet samt arbetsmiljö? 

 

Finns det något ytterligare du vill tillägga? 
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Informationsbrev: 

Hej, 

Hej! Vi heter Dayana Gorgees och Saron Brhane och är två studenter som går tredje året på 

socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle. Nu skriver vi vår examensuppsats, C-uppsats, 

som handlar om socialsekreterares arbete med individer som långvarigt uppbär 

försörjningsstöd och undrar om du har möjlighet att delta.  

 

Syftet med intervjuerna är att undersöka vilka möjligheter och hinder som finns i 

socialtjänstens arbete med individer som långvarigt uppbär försörjningsstöd. 

 

1. Hur beskriver socialsekreterare sitt arbete med individer som långvarigt uppbär 

försörjningsstöd? 

2. Vilka möjligheter och hinder upplever socialsekreterare finns i detta arbete? 

3. Hur kan sådana möjligheter och hinder förstås på en 

individuell/organisationell/strukturell nivå?  

För att få svar på våra frågeställningar är hade vi tänkt oss en intervju genom att träffa dig. 

Om detta inte passar dig kan vi även ha intervjun över telefon. Intervjuerna beräknas att ta 

cirka 30–60 minuter. Intervjun är helt frivillig, om du vill kan du dra dig ur var än vi är i 

processen. Vår uppsats baseras på de intervjuer vi genomför och därför skulle det underlätta 

om du tillåter oss att spela in dem, detta för att lättare kunna analysera dem i efterhand. Allt 

material kommer att hanteras konfidentiellt och raderas när vi är klara med vår uppsats. 

 

Ring eller mejla oss om du är intresserad av att delta i en intervju, så kan vi tillsammans 

komma överens om en tid. 

 

Med vänliga hälsningar: 

Dayana Gorgees, Saron Brhane  

Student vid Socionomprogrammet, Högskolan i Gävle 

Telefon: 0000000000 

 

 


