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Sammanfattning
I denna uppsatsen studeras svenska socialarbetares uppfattningar om sitt handlingsutrymme
för att hjälpa klienter bli ekonomiskt självförsörjande. Kvalitativa intervjuer (n=6)
genomfördes med socialarbetare från två kommunala socialvårdskontor i Stockholm.
Resultaten, analyserade genom empowerment-teori, visade att socialarbetarna från ena
kontoret på grund av arbetsbelastning och oklara rättsliga och kommunala riktlinjer upplevde
sig ha ett svårdefinierat eller begränsat handlingsutrymme för att stödja sina klienter medan
socialarbetarna från det andra kontoret upplevde väldefinierade riktlinjer och ett stort
handlingsutrymme. Samtliga intervjuade socialarbetare uppfattade att den viktigaste strategin
för att hjälpa klienterna bli ekonomiskt självförsörjande var att motivera dem. Denna
motivation handlade om hur klienterna uppfattade sina möjligheter att med stöd från
socialarbetare få en attraktiv anställning i förhållande till arbetsmarknadssituation, social
bakgrund, hushållssituation, ålder, utbildning, språkkunskaper och deras individuella
målsättning. Slutsatsen utifrån resultaten är att ett stort handlingsutrymme tillsammans med
klara riktlinjer ökar socialarbetarnas möjligheter att hjälpa sina klienter bli självförsörjande.

Nyckelord: Bidragsberoende, ekonomiskt självförsörjande, försörjningsstöd,
handlingsutrymme, socialsekreterare

Abstract
This C-level essay investigates Swedish social workers’ perceptions of their scope for
handling clients’ applications and helping them become financially self-sustaining.
Qualitative interviews (n=6) were carried out with social workers from two municipal social
care offices in Stockholm. The results, analysed by empowerment theory, showed that social
workers from the first office experienced limited resources to empower their clients due to a
heavy work load and unclear guidelines, while the social workers from the other office
perceived less restricted latitudes and well defined guidelines. A majority of the social
workers perceived that the key strategy to help making the clients financially autonomous was
to motivate them. This motivation stemmed from the client’s perceived possibilities to get an
attractive employment in relation to the labour market situation, unemployment rate, social
background, household situation, education, language skills, individual goalsetting, and age.
The conclusion based on the result is that less restricted latitudes and well defined guidelines
increase the social workers’ possibilities to empower the clients to become financially
autonomous.

Keywords: Allowance dependency, financially self-supportive, maintenance support, decision
latitude, social worker
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1. Inledning
Individer som inte kan försörja sig genom eget arbete får ansöka om försörjningsstöd hos
socialtjänsten. Detta ekonomiska stöd är avsett att fungera under en tidsbegränsad tidsperiod.
Under denna tidsperiod får individerna eller klienterna ekonomiskt bistånd från socialtjänsten
samtidigt som socialtjänsten hjälper dem bli självförsörjande genom kommunala insatser
(Socialstyrelsen, 2016). Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen
(SFS 2010:52). För att omfattas av denna rätt måste bidragstagaren enligt Regeringsrättens
Årsbok (RÅ 2009:103) stå till arbetsmarknadens förfogande, framförallt genom att aktivt söka
arbete och delta i kommunens jobbsökaraktiviteter.

Antalet vuxna klienter med långvarigt behov (mer än 10 månader) av försörjningsstöd är
oförändrat sedan år 2014 i Sverige. Närmare bestämt har 16 procent eller 222 000 hushåll
långvarigt försörjningsstöd (Socialstyrelsen, 2017a). Detta långvariga behov är vanligare i
större kommuner. Under de senaste åren har totala antalet bidragstagare ökat i såväl större
som mindre kommuner. Detta behov av försörjningsstöd kan variera mellan snarlika
kommuner, ofta på grund av skillnader i rutiner för handläggning och bifall av
försörjningsstöd, samt skillnader i det förbyggande arbetet med försörjningsstöd (ibid.).
Behovet av försörjningsstöd varierar även mellan individer. Dessa individuella skillnader
beror på flertalet faktorer, framförallt ohälsa, innehav av barn samt bristfälliga
förvärvsinkomster (Socialstyrelsen, 2016).

Studier visar att försörjningstagare löper större risk än icke-försörjningstagare att i framtiden
få ett förnyat behov av försörjningsstöd (Andrén & Gustafsson, 2004). Statistik visar även att
klientens chanser att bli självförsörjande minskar för varje månad de erhåller ekonomiskt stöd
(Socialstyrelsen, 1999; Bergmark & Bäckman, 2007). Flertalet studier visar att dessa
biståndstagare ofta upplever känslor av utanförskap och att denna känsla av utanförskap
minskar deras möjligheter att få arbete (Bergmark & Bäckman, 2007; Socialstyrelsen, 2010).
Studier pekar även på att barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd uppvisar sämre
skolresultat och hälsa än barn i självförsörjande familjer (Socialstyrelsen, 2017a). I detta
sammanhang har arbetsmarknaden stort inflytande på bidragstagarens möjligheter att bli
självförsörjande (Andrén & Gustafsson, 2004).
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1.1 Problemformulering
För att handskas med behovet av försörjningsstöd använder sig socialsekreterare framförallt
av motivationsarbete. Det innebär att socialsekreteraren genom information och aktiviteter
försöker motivera klienter att lösa sitt behov av försörjningsstöd.
Lösningsfokuserat/lösningsorienterat arbete, nätverksarbete samt strukturinriktat arbete är
andra vanliga metoder. Sådana metoder går ut på att socialsekreteraren hjälper klienten att
finna konkreta lösningar för att erhålla försörjning, inte minst genom att hjälpa klienten med
nätverkande, att finna kontakter på arbetsmarknaden, samt lägga upp strukturerade
handlingsplaner (Bergmark & Lundström, 1998). Dessa metoder är dock av mer allmängiltig
karaktär och inte exklusivt anpassade till individuellt socialbidragsarbete (ibid.). Det är
dessutom oklart hur enhetligt och konsekvent de används på Sveriges socialkontor. Dessutom
tycks kommunerna tillämpa lokalt utvecklade insatser och modeller. Minas, Bergmark,
Lundström & Wiklund (2008) fann att dessa metoder ofta är passiva, saknar koordinering
med landets övriga socialkontor och är otydligt utvärderade. Forskningen kring detta tycks
vara bristfällig. Forskning i samband med socialbidrag har snarare handlat om omfattningen
och kostnaden i bidragstagandet, strukturella faktorer som påverkar socialbidragstagandet
samt granskningar av bidragstagarnas individuella problem och kännetecken. Själva
handläggningen av socialbidrag har således inte fått mycket utrymme inom forskningen
(Stranz, 2007:11). Inte heller har det ansetts möjligt att utifrån lag fastslå vilka åtgärder som
bör ges för att minska bidragsberoendet (jfr Norström & Thunved, 2008).

Sammantaget tycks därför en betydande andel av Sveriges medborgare ha ett uttalat behov av
förbättrade försörjnings- och bidragsåtgärder, samtidigt som det saknas effektiva och
koordinerade åtgärder på socialkontoren. Det tycks bidra till fortsatt långvarigt
bidragsberoende hos socialkontorens klienter, samt bidra till utanförskap, försämrad hälsa och
fortsatta svårigheter att ordna försörjning. Vare sig forskning eller lagstiftning tycks definiera
socialsekreterarens handlingsutrymme för dessa klienter. Inte heller verkar forskning,
lagstiftning eller regleringar tydligt fastställa vilka åtgärder som bör tillämpas för att befria
klienter från långvariga försörjningsstöd. Resultatet tycks därför vara en oklarhet kring hur
socialsekreterare kan hjälpa sina klienter att bli självförsörjande. Det motiverar en granskning
om vilka åtgärder och vilket handlingsutrymme landets socialsekreterare kan tillämpa för att
hjälpa sina klienter att bli ekonomiskt självförsörjande.
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1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare uppfattar och utnyttjar sitt
handlingsutrymme vid handläggning och beslut av ekonomiskt försörjningsstöd samt hur
detta påverkar klienternas möjligheter till självförsörjning.

1. Vilka åtgärder tillämpar socialsekreterare vid handläggning och beslut av ekonomiskt
försörjningsstöd?
2. Hur uppfattar socialsekreterare sitt handlingsutrymme i arbetet med försörjningsstöd?
3. Hur anser socialsekreterare att deras handläggning påverkar klienternas möjligheter till
självförsörjning?

1.3 Relevans för socialt arbete
Försörjningsstöd är ett traditionellt kärnområde inom socialt arbete och uppsatsen är relevant
för socialt arbete genom att den belyser hur socialsekreterare anpassar, effektiviserar och
förenklar sin handläggning för att hjälpa klienterna bli självförsörjande och få mer kontroll
över sina liv
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2. Tidigare forskning
Detta kapitel inleds med en beskrivning av litteratursökningen för tidigare forskning. Denna
tidigare forskning delas upp i tre avsnitt utan inbördes rangordning: anledningar till
försörjningsstöd, behov av försörjningsstöd samt socialtjänstens arbete. Kapitlet avslutas med
beskrivningar av hur den tidigare forskningen förhåller sig till uppsatsens analysresultat.

2.1 Processen för artikelsökning
För att ge en övergripande bild av forskningsläget presenteras svenska och internationella
forskningsartiklar som berör uppsatsens frågeställningar. Samtliga artiklar är refereegranskade
samt hämtade från databasen Discovery och SwePub. Utifrån sökorden socialbidrag,
ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, metodanvändning inom försörjningsstöd. social service,
social assistance, livelihood support, independent living, independent living without financial
assistance, human services, organization, social worker, discretion, financial assistance,
unemployment och methods in social service identifierades omkring totalt omkring 250
artiklar med relevanta rubriker. Citattecken (” ”) och i vissa fall trunkering (*) användes för
att specificera respektive utvidga sökresultaten. Genom att läsa artiklarnas sammanfattningar
sorterades de mest relevanta artiklarna fram. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara
från 2000–2018, refereegranskade, ansluta till uppsatsens syfte och vara formulerade på
engelska eller svenska. Exklusionskriterier var artiklar som publicerats före 2000, var
formulerade på annat språk än svenska eller engelska, saknade refereegranskning eller inte
anslöt till uppsatsens syfte. Att artiklarna var refereegranskade kunde kontrolleras direkt i
databasen eller genom att studera i vilka journaler som artiklarna var publicerade. I de fall
artiklarna var publicerade i etablerade forskningsjournaler antogs att de var refereegranskade.
I kapitlet för tidigare forskning nämns i undantagsfall artiklar som publicerades före 2000.
Dessa artiklar har dock refererats i en artikel som publicerats efter 2000. Anledningen till att
artiklar från så tidigt som år 2000 tilläts ingå i urvalet är att kapitlet för tidigare forskning
skulle ge en helhetsbild av forskningsläget, vilket kan inkludera en historisk översiktsbild.
Utifrån dessa kriterier sorterades alltså de mest relevanta artiklarna fram och
fulltextversionerna av dessa artiklar granskades mer ingående. Denna granskning bidrog till
nedanstående presentation av tidigare forskning som innehåller 18 forskningsartiklar eller
publikationer.
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2.2 Orsaker till behovet av försörjningsstöd
Under 1990-talet hamnade Sverige i en svår ekonomisk konjunkturnedgång som resulterade i
starkt ökad arbetslöshet (Magnusson, 2002). Eftersom arbetslöshet är den huvudsakliga
faktorn bakom behovet av långvarigt försörjningsstöd så innebar denna kris enligt Bergmark
och Bäckman (2004) samt Brännström och Stenberg (2007) att antalet socialbidragstagare
ökade markant. Även Andrén och Gustafsson (2004) konstaterar ett starkt direkt samband
mellan arbetslöshet och antalet socialbidragstagare. Utifrån longitudinella studier för åren
1991-2004 visar Brännström och Stenberg (2007) däremot att Socialtjänstens försörjningsstöd
inte korrelerade med ökad arbetslöshet. Å andra sidan visar studien att en betydande andel
socialbidragstagare kan bli omotiverade till att bli självförsörjande genom ett eget arbete och
att det kan leda till en välfärdskultur där klienterna lär sig erhålla intäkter på andras bekostnad
(Lindbeck, 1995). I detta sammanhang konstateras att klienter med långvarigt behov av
försörjningsstöd de närmaste åren efter millennieskiftet hade mindre möjligheter att bli
självständiga än de klienter som erhöll försörjningsstöd i början av 1990-talet
(Nybom, 2011). Med andra ord tycks det råda viss oklarhet om långvariga försörjningsstöd
stimulerar arbetslöshet.

En fördjupad granskning av detta eventuella förhållande kan genomföras utifrån de klienter
som levar på försörjningsstöd under längre tidperioder. Dessa klienter kännetecknas av att ha
svaga eller inga band till arbetsmarknaden och otillräcklig utbildning (Socialstyrelsen, 1999;
Bergmark & Bäckman, 2007). Hur länge klienten är i behov av försörjningsstöd har även
visat sig bero på hushållets storlek och genus. Forskning visar att hushåll med många barn har
lägre möjligheter att leva ett självförsörjande och därmed ekonomiskt självständigt liv. Det
har även visat sig att män har större möjligheter än kvinnor att leva ett ekonomiskt
självständigt liv (Bergmark & Bäckman, 2001). Det kan bero på att kvinnor tenderar att ha
lägre inkomst och mer omvårdnad om egna barn än män. Kvinnor har därför visat sig ha
större behov av att komplettera inkomsten med försörjningsstöd (Bergmark & Bäckman,
2007).

Under 1990-talet var unga vuxna och invandrare två demografiska grupper med stora
svårigheter i att ta sig in på arbetsmarknaden (Palme m.fl., 2003). Ännu mer utsatta var äldre
individer som närmade sig pensionsåldern. Denna grupp visade sig ha störst svårigheter att bli
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självförsörjande genom nytt eget arbete, mycket beroende på att arbetsmarknaden vanligtvis
inte ville anställa personer som inom några år kommer pensionera sig. Dessutom sökte de
äldre färre arbeten än yngre i förvissningen om att de ändå kommer pensionera sig inom ett
fåtal år (Bergmark & Bäckman, 2007). Ett annat försörjningshinder var arbetshinder på grund
av sociala skäl, vilket omfattar 11 procent av biståndstagarna (Socialstyrelsen, 2017a). Under
1990-talet förekom ett flertal anledningar till att invandrare hade problem med att komma in
på arbetsmarknaden. Några av dessa hinder var att invandrare upplevde sig vara
diskriminerade vid arbetsansökningar, att de inte behärskade svenska eller att de saknade
relevant utbildning (Edin & Åslund, 2001).

Resultatet blev att framförallt äldre, unga vuxna och nyligen invandrade socialbidragstagare
hamnade i långvariga (över 3 månader) behov av försörjningsstöd (Bergmark & Bäckman,
2007). Precis som Andrén och Gustafsson (2004) konstaterade Bergmark och Bäckman
(2004) att när klienterna från dessa grupper väl integrerats på arbetsmarknaden så återvände
en stor andel av dem till ett långvarigt försörjningsbehov. Anledningen antogs vara att vissa
av klienterna via jobbanvisningar erhållit tjänster de egentligen inte velat ta, samt att
klienterna genom tidigare bidrag konstaterat att försörjningsstöd var ett bättre alternativ. En
annan anledning Det gällde framförallt invandrare och äldre klienter. Yngre klienter lyckades
i högre grad hålla sig fortsatt självförsörjande (Bergmark & Bäckman, 2007). I detta
sammanhang kan noteras att för varje månad som klienterna var kvar i sitt försörjningsbehov
minskade sannolikheten att etableras på arbetsmarknaden och bli självförsörjande
(Socialstyrelsen, 1999).

Sammantaget pekar ovanstående redogörelse på ett direkt samband mellan arbetslöshet och
försörjningshinder. Sambandet bekräftas av Socialstyrelsen (2017a) som anser arbetslöshet
vara det största hindret för bidragstagare att bli självförsörjande. Detta statistiska faktum
gäller oberoende av åldersgrupp, hushållstyp, etnisk bakgrund och antal månader individen
erhållit ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen, 1999, 2017a). Av de individer som är 18 år eller
äldre vilka erhållit ekonomiskt bistånd perioden 2010-2017 framkommer att 51 procent av
dem var arbetslösa under 2016. Arbetslösa individer utan arbetslöshetsersättning utgjorde 27
procent av den totala andelen bidragstagare år 2016. Socialstyrelsens statistik pekar på ett
växande samhällsproblem, nämligen hög arbetslöshet med åtföljande beroende av ekonomiskt
bistånd (Socialstyrelsen, 2017a).
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2.3 Modeller, satsningar och projekt för handläggning
För att hjälpa klienter ut ur bidragsberoende kan socialsekreterare tillämpa en rad arbetssätt
som stämmer överens med särskilda modeller, satsningar och projekt. Vanligtvis utgår dessa
arbetssätt från en helhetssyn där bidragstagaren betraktas i ett större sammanhang (Bergmark,
2000). Utifrån en svensk undersökning som bygger på 479 enkätfrågor ställda till
enhetschefer, socialsekreterare samt andra anställda som handhar handläggning av
försörjningsstöd visar Bergmark och Lundström (1998) att den vanligaste metoden är
modeller som baseras på motivationsarbete, åtföljt av lösningsorienterade insatser,
nätverkande samt strukturella insatser. Dessa modeller är dock av mer allmängiltig karaktär
och sällan exklusivt anpassade till socialbidragsarbete (Bergmark & Lundström, 1998). Även
Minas m.fl. (2008) konstaterar att sådana implicita modeller är de mest tillämpade i Sverige,
men poängterar att det är oklart hur genomgående de i praktiken tillämpas på skilda
socialkontor. Vanligtvis har arbetssätten spridits genom att enskilda socialkontor utvecklat
dem genom lokala insatser.

Det finns även explicita modeller specifikt anpassade för handläggning av socialbidrag. Ett
par äldre sådana modeller är Köpingsmodellen och Hässleholmsmodellen. Dessa baseras på
förenklingar av handläggningsprocessen för socialbidrag, vilka skulle frigöra tid för
handläggarna. Genom att frigöra tid för handläggarna gavs utrymme till att utreda extra
insatser utöver socialbidraget samt fördjupa myndighetssamarbetet. Två andra explicita
modeller för socialbidragsarbete är Uppsalamodellen samt Albymodellen. Dessa modeller
betonar individens ansvar för sin egen försörjning, vilket innebär högre krav på att
arbetssökandet är aktivt. Dessa modeller har dock fått viss kritik på grund av att mycket
ansvar läggs på klienten. En nyare modell, implementerad omkring 1998, är Jobbcentrum
Sydväst, även kallad Skärholmsmodellen. Denna modell baseras på ett kommunalt
aktiveringsprogram för arbetslösa klienter, vilken fungerar i koordination med andra
myndigheter såsom arbetsförmedlingen (Minas m.fl., 2008).

Hur samverkan genomförs varierar från kommun till kommun. Samverkan kan i mindre
enskilda fall ske mellan enskilda handläggare. I mer omfattande fall kan samverkan
genomföras över organisationsgränserna (Bergmark, 2000). En överväldigande majoritet av
Sveriges kommuner bedriver flerpartssamverkan i form av simultana samarbeten mellan

7

flertalet aktörer. Vanliga samverkansparter är arbetsförmedlingen, försäkringskassan och
arbetsmarknadsenheten. I vissa kommuner sker samverkan även med psykiatrienheter och
flyktingmottagningar (Minas m.fl., 2008).

Utöver omfattande modeller och samarbeten förekommer även mindre satsningar samt projekt
vilka ingår i arbetet med socialbidrag (Bergmark, 2000). En ”satsning” kan inbegripa att
särskilt angelägna klientkategorier identifieras varvid riktade åtgärder implementeras för att
tackla de problem som förekommer i klientkategorin. Satsningar realiseras vanligtvis i
projektform under avgränsade tidsperioder. De kan många gånger vara ett medel för
förvaltningen att visa initiativ genom att reagera på politiska krav eller lokalt uppkomna
behov. Inom försörjningsstödsenheten genomförs satsningar vanligtvis gentemot utvalda
grupper av socialbidragstagare, exempelvis arbetslösa invandrare, ungdomar eller
långtidsarbetslösa. Satsningar kan även initieras gentemot andra klientgrupper, såsom
ensamstående mödrar och ungdomar med psykosociala problem (Bergmark, 2000). Satsningar
är därför en anpassningsbar metod som möjliggör snabba reaktioner på lokala behov (Minas
m.fl., 2008).

2.4 Klientens första kontakt med socialkontoret
”Många av de klienter som söker ekonomisk hjälp på landets socialbyråer kommer aldrig
längre än till telefonmottagningarna” (Minas, 2001:1). Med andra ord förekommer två initiala
aspekter i socialbidragsarbetets praktiska utformning gentemot klienten. Den första aspekten
berör klientens möjlighet att söka bistånd. Den andra aspekten innefattar klientens kontakt
med verksamheten. Hur första kontakten med socialkontoret genomförs skiljer sig från
kommun till kommun. Vanligtvis sker den via telefonkontakt, där klienten får tala med en
mottagningsgrupp eller handläggare på mottagningsenheten.

Först genomförs vanligtvis en initial bedömning av klientens hjälpbehov. Denna initiala
bedömning fungerar som utgångspunkt för eventuellt fortsatta utredningar av om det är
motiverat att klienten ska skicka in en ansökan. Om handläggaren eller mottagningsgruppen
bedömer att klienten har ett motiverat hjälpbehov erbjuds klienten tid för fortsatt utredning på
socialkontoret. I de fall klienten däremot inte bedöms ha behov av hjälp så blir klienten
avrådd från fortsatt kontakt med försörjningsstödsenheten. Klienten har dock alltid rätt att
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göra en ansökan om ekonomiskt bistånd, oavsett handläggarens bedömningar, men vanligtvis
påverkas klientens motivation att fullgöra ansökningsprocessen av handläggarens initiala
bedömningar. Mottagningsenheten kan även agera som en telefonsluss för att koppla klienten
till rätt avdelning. På flertalet socialkontor får klienten vanligtvis inte personlig kontakt med
handläggare för att förklara sin belägenhet. Kontakten sker då via socialkontorets
mottagningsgrupp som gör preliminära bedömningar om fallet ska tas till handläggning. Med
utgångspunkt från detta kan mottagningspersonalen beskrivas som ”dörrvakter”, i och med att
de genom sin funktion kan avgöra klienternas initiala möjlighet till ekonomiskt bidrag (Minas
m.fl., 2008).

Klientens möjligheter att erhålla ekonomiskt bidrag beror enligt Stranz (2007) på tre
samverkande faktorer. Dessa tre faktorer är (a) den lagstiftade rättsliga styrningen av
ekonomiskt bistånd (b) regelverk vilka fungerar som komplement till lagstiftning samt (c) hur
kommuner samt handläggare tolkar lagstiftning och regelverk. Dessa tre faktorer är avgörande
vid beslut av ekonomiskt bistånd. Visserligen kan hävdas att ”rätten till det ekonomiska
biståndet avgörs med ett omfattande utrymme för bedömningsskillnader” (Stranz, 2007:12).
Samtidigt är det inte helt självklart att en av ovanstående tre faktorer skulle ha mer betydelse
än övriga. Anledningen är att vissa kommuner kan lägga mer betoning på den rättsliga
styrningen medan andra kan basera bedömningarna mer utifrån lokala behov och tolkningar
(Minas, m.fl., 2008).

2.5 Rättslig reglering av ekonomiskt bistånd
Nationella rättsliga regler sätter ramar för handläggningsutrymmet vid ansökan om
socialbidrag. Med andra ord inverkar rättsliga regler på socialsekreterares arbetssätt och
handläggningsmetoder, vilket motiverar en närmare granskning av reglerna. Den svenska
rättsliga regleringen av ekonomiskt bistånd styrs av lagstiftningen i Socialtjänstlagen (SFS
2001:453). Socialtjänstlagen fungerar som en ramlag, vilket innebär att lagtexten inte
detaljreglerar klientens rättigheter. Istället fastställs ett antal övergripande regler vilka
socialtjänsten ska efterfölja. De rättsliga reglerna om socialbidrag är mer detaljerade än andra
regleringar i Socialtjänstlagen. Samtidigt kan de uppfattas som svårtolkade: ”I lagstiftningen
understryks å ena sidan att enskilda personer har rätt till ekonomiskt stöd i vissa situationer, å
andra sidan är beskrivningarna av dessa situationer ytterst vag. Av lagen framgår vidare att
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det ekonomiska stödet skall tillförsäkra en acceptabel levnadsnivå, samtidigt som de
preciserade angivelserna för vad en sådan levnadsnivå innebär är förhållandevis
knapphändig” (Stranz 2007:12). De rättsliga reglerna för socialbidrag tycks alltså ge stort
utrymme för individuella tolkningar.

Vidare betonar Stranz att införandet av 1998 års riksnorm, vilken fastställer en gemensam
nivå på försörjningsstödet, innebar ett uppenbart förtydligande för landets socialsekreterare. Å
andra sidan innehåller normen inte alla de utgifter som kan vara aktuella för de klienter vilka
ansöker om socialbidrag (Socialstyrelsen, 2017b). Det innebär en viss fortsatt oklarhet.
Utöver socialtjänstlagen kan rättsliga regler även kopplas till förarbeten och rättspraxis.
Genom dessa kan kommuner och socialsekreterare hänvisas till hur lagrum bör tillämpas
(Stranz, 2007).

De regelverk som kompletterar lagstiftningen verkar på både nationell och lokal nivå. I likhet
med nationell lagstiftning inverkar de på socialsekreterares arbetssätt och metoder.
Anledningen är att dessa arbetssätt och metoder tillämpas inom ramen för regelverken. Inte
minst fastställer de lokala regelverken socialsekreterares arbetsmetoder, handläggningstider
samt socialarbetsgruppers delegation (Stranz, 2007). Dokument som betraktas som ett
nationellt regelverk är Socialstyrelsens allmänna råd för handläggning av ekonomiskt bistånd
(SOSFS 2013:1). Som redan belysts är de nationella regelverken dock enbart
rekommendationer. Därför används de snarare som riktmärke då lokala regler formuleras. Det
innebär att lokala regler kan ges större tyngd än de nationella. Tanken är således att lokala
regelverk kan peka på kommunens allmänna förutsättningar för ekonomiskt bistånd samt
formulera socialtjänstlagens föreskrifter på ett mer detaljerat sätt (Stranz, 2007).

2.6 Kommuners och handläggares tolkningar av lagstiftning och regelverk
Som framkommer ovan är kommuners och socialsekreterares tolkningar av stor vikt för
klientens möjligheter att erhålla ekonomiskt bistånd. Det bottnar i ”det faktum att varje
bidragsutbetalning skall föregås av en individuell behovsbedömning” (Stranz, 2007:13). Vad
gäller om bidragssökande bör beviljas bistånd eller inte ska således bedömas enskilt för varje
fall, vilket innebär att besluten kan skilja sig mellan både enskilda handläggare och
kommuner (Stranz, 2007).
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De skilda bedömningsgrunderna av socialbidrag är en fråga som tidigare varit aktuell bland
forskare. Det gäller inte minst så kallade vinjettstudier, där handläggares ställningstaganden
till försörjningsstöd jämförts utifrån fiktiva bidragssökandes problembeskrivningar.
Merparten av dessa vinjettstudier är idag aningen föråldrade i och med att de vanligtvis
genomfördes före millennieskiftet. Studierna pekar dock på att det kommunala
handlingsutrymmet redan före millennieskiftet varierade mellan kommuner och handläggare.
En studie påvisar exempelvis att det förkom mer frikostiga utbetalningar av bidrag samt högre
bifallsbenägenhet till bidrag i mindre kommuner än i större kommuner (Hydén, Kyhle,
Westermark & Stenberg, 1995).

2.7 Socialarbetares uppfattningar om klienters försörjningshinder
I och med att syftet med denna studie är att undersöka socialsekreterares uppfattningar om sitt
handlingsutrymme vid ekonomiskt försörjningsstöd så motiverar det en mer ingående
granskning av vilka uppfattningar socialarbetare har om klienternas försörjningshinder.

Utifrån en studie av Nybom (2008) undersöktes socialarbetares uppfattningar av de faktorer
som gör att socialbidragstagare inte kan försörja sig själva. Studien baseras på enkätintervjuer
av klienter och socialarbetare vilka genomfördes 2002–2004 utifrån 568 slumpmässigt
utvalda ansökningsärenden där klienters ansökningsformulär undersöktes i relation till deras
levnadsförhållanden och försörjningshinder. Ett år efter denna intervjuundersökning
genomfördes identiska uppföljande intervjuer med samma socialarbetare. I dessa
undersökningar fick socialarbetare ”ta ställning till 17 svarsalternativ som beskrev olika
försörjningshinder” där ”det var möjligt att välja flera alternativ för varje klient”
(Nybom, 2008:157). Studien kom fram till att socialarbetarna ansåg att bristande motivation,
bristfällig utbildning eller arbetslivserfarenhet samt hög arbetslöshet var de främsta
faktorerna. Socialarbetarnas bedömningar kategoriserades utifrån deras ställningstaganden
kring moral, resurser samt arbetsmarknad, vilka benämndes som moraldimensionen,
resursdimensionen och arbetsmarknadsdimensionen (Nybom, 2008).
De försörjningshinder som associerades med klientens bristande motivation sorterades under
moraldimensionen. Dessa försörjningshinder ansågs relatera till moral i och med att ansvaret
för bidragsberoendet låg hos klienten. De försörjningshinder som associerades med bristande
utbildning eller arbetslivserfarenhet var hög ålder, ohälsa och språksvårigheter vilka
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klassificerades inom resursdimensionen. Av dessa har hög ålder och diagnostiserad ohälsa
ansetts vara tillräckliga skäl att inte betecknas som arbetsför
(Nybom, 2008). Försörjningshinder som associerades med en svår arbetsmarknad
kategoriserades under arbetsmarknadsdimensionen. De enkätintervjusvar som föll under
denna arbetsmarknadsdimension kännetecknades av att socialarbetarna uppfattade att
samhället ansvarar för tillgången till arbete. Det betyder att ”socialarbetarna som väljer detta
antas beakta strukturella orsaker till sin klients situation” (Nybom, 2008:158).

Utöver dessa tre dimensioner beskrivs även en dimension som kan placeras mellan de två
förstnämnda, nämligen resurs/moraldimensionen (Nybom, 2008). Under denna dimension
sorterar otillräckligt självförtroende, problematisk uppväxt samt icke-diagnostiserad ohälsa
som orsaker till klientens försörjningshinder. Av samtliga försörjningshinder
som Nybom (2008) identifierar så är bristande utbildning det mest påtagliga för den totala
klientgruppen. Försörjningshinder utmärkande för ungdomar är otillräcklig
arbetslivserfarenhet, icke-diagnostiserad ohälsa samt problematisk
uppväxt. Försörjningshinder utmärkande för klienter som är ensamstående kvinnor påvisas
inte. Däremot visar kompletterande analyser att socialarbetarna uppfattade att de
ensamstående kvinnorna vanligtvis befann sig i en svår familjesituation.

2.8 Socialtjänstens organisation och metodanvändning
Som hittills framkommit är socialbidragsarbetet i Sverige komplext (Minas m.fl., 2008).
Verksamheten utförs dessutom i ett ständigt föränderligt samhälle. En mängd faktorer
påverkar bidragsverksamhetens organisation och metodanvändning. Exempel på externa
faktorer är samhällets syn på verksamheten, socialbidragets aktualitet inom socialpolitiken,
konjunkturläge samt nivå på arbetslösheten. Interna faktorer är organisatorisk struktur samt
ideologiska och professionella ställningstaganden inom verksamheten (Minas m.fl., 2008).

Vad gäller organisatorisk struktur så är frågan om relationen mellan individens behov av
försörjningsstöd och vilken region som individens organisation tillhör relativt obeforskad.
Anledningen är att denna fråga ansetts obetydlig för individens behov av försörjningsstöd
(Andrén & Gustafsson, 2004). Däremot har organisationens struktur utifrån socialtjänstens
administrativa och organisatoriska omkostnader granskats. Utifrån en kvantitativ longitudinell

12

studie under åren 1997 till 2001 konstaterar Minas m.fl. (2008) att när Sveriges arbetslöshet
var hög så tvingades socialtjänsten hushålla med budget, främst på grund av att klientantalet
under sådana perioder ökat. För att operera under restriktiv budget och samtidigt handskas
med ökade antal ansökande så löstes situationen genom att höja klientkraven och i vissa fall
sänka biståndsnivåerna (Minas, 2010). Under dessa förhållanden granskade Minas
möjligheterna att sänka socialkontorets omkostnader genom omorganisering. Med
utgångspunkt från organisationsmodellerna i Uppsalas och Skärholmens kommuner framkom
inga samband mellan organisationsuppbyggnad och omkostnader. Därmed är det oklart vilken
av dessa modeller som är mest effektiv utifrån ett kostnadsperspektiv (Milton, 2006; Milton &
Bergström, 1998; Thorén, 2005). Denna studie kan kontrasteras mot Byberg (2002) som
genomförde en studie vilken visade att organisationer med hierarkisk struktur, hög
arbetsspecialisering och fasta arbetsgrupper är mindre kostsam för kommunen.

Vad gäller ideologiska och professionella ställningstaganden så har Minas (2010)
inför socialarbetare presenterat fiktiva fall av klienter med jämförbara behov. Genom att
presentera fiktiva fall jämfördes eventuella skillnader bland socialkontor inom och mellan
kommuner. Resultaten pekade på uppenbara olikheter i socialarbetarnas ställningstaganden
vad gäller avslag eller bifall av bistånd samt bidragssumma. Orsakerna till dessa skillnader
tycktes ligga i socialarbetarnas olika arbetslivserfarenhet, arbetsbelastning och tolkningar av
socialkontorets riktlinjer. Samtidigt förelåg oklarheter i den inbördes ordningen mellan dessa
faktorer, samt om andra okända faktorer inverkade på studieresultatet (ibid.).

2.9 Sammanfattning och slutsats av tidigare forskning
Tidigare forskning visar att klienter i behov av försörjningsstöd vanligtvis är arbetslösa, gamla
eller unga vuxna, ensamstående, barnfamiljer, invandrare och personer som inte kan
tillräckligt bra svenska, missbrukare samt individer med funktionsnedsättningar. Klienter
fortsätter leva på försörjningsstöd beroende på arbetsmarknad, utbildning, hushållets
sammansättning och klientens personliga egenskaper. Tillgång till förvärvsarbete tycks vara
den mest avgörande faktorn för klientens möjlighet att bli ekonomiskt självförsörjande.
Beslutsfattande om bidrag skiljer sig mellan socialkontor och kommuner. Det innebär att två
klienter i samma livssituation kan erhålla olika beslut utifrån socialsekreterares skilda sätt att
tolka lagstiftning, regelverk och lokala riktlinjer.
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3. Teoretisk utgångspunkt
3.1 Empowerment
Begreppet ”empowerment” har olika betydelse beroende på i vilket sammanhang det
används (Askheim & Starrin, 2007). Även Adams (2003) menar att
begreppet empowerment är mångfacetterat. Han poängterar dessutom att begreppet kan
sammankopplas med samtliga metoder inom socialt arbete. Termen ”empower” har enligt
Swärd och Starrin (2006) två betydelser; dels att tilldela makt eller auktoritet, dels att ge
möjlighet eller tillåtelse. Begreppets centrala innebörd är även att individen tar aktivt
kommando över sin livssituation, enskilt eller kollektivt, vilket är en målsättning för socialt
arbete med försörjningsstöd. Empowerment blev ett svar på 60-talets sociala aktivistideologi i
USA samt 70-talets idéer om hjälp till självhjälp (Swärd & Starrin, 2006). Empowerment har
därefter blivit ett utbrett ideal i verksamheter och organisationer (Askheim & Starrin, 2007). I
denna process kom empowerment att användas inom svensk socialtjänst (Ronning, 2007).
Anledningen var att socialtjänsten hade kritiserats för att inte bemöta sina klienter med
respekt samt för att inte ha låtit klienterna tillvarata sina egna resurser genom att t.ex. ”låsa
fast” klienter i ett beroende av försörjningsstöd. Som ett svar på denna kritik initierades
empowerment. I studien skriver Ronning att ”empowerment handlar om att överföra makt,
och i detta sammanhang betyder det en överföring av makt från experter och hjälpinsatser till
brukarna av tjänsterna” (Ronning, 2007:40), I denna uppsats skulle det innebära en överföring
av makt från socialarbetaren till klienten som mottar försörjningsstöd.

Begreppet empowerment kan förknippas med självtillit, kompetens, socialt stöd och kontroll
över sin livssituation (Swärd & Starrin, 2006). Inom socialt arbete har begreppet betraktats
både som en teori och en metod. Synen på empowerment som metod har handlat om hur
socialarbetare kan hjälpa människor som saknar makt att bli starkare. Med hjälp av kunskap
kan individen bli starkare genom att styra sina liv och därigenom vinna självkontroll (Swärd
& Starrin, 2006).

Starrin m.fl. (1996) fann i en studie att socialbidragstagare upplever känslor av maktlöshet på
grund av det myndighetsberoende som bidraget innebär, och har utifrån det argumenterat för
att empowerment är ett viktigt och användbart perspektiv i svensk socialtjänst.
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I detta sammanhang menar Westerlund och Bergström (1998) att en person som blivit klient i
beroendeförhållande till samhället ofta upplever medveten eller omedveten förödmjukelse,
skam, samt bristande självkänsla. Om bidragstagaren hade getts en reell möjlighet att påverka
sitt liv skulle denne istället tagit kontroll över sin livssituation och blivit självförsörjande
(Starrin m.fl., 1996). Mot bakgrund av detta kan empowerment ge bidragstagaren en känsla av
värdighet och kontroll över sin livssituation (Westerlund & Bergström, 1998). Genom
empowerment ges individen nämligen möjligheten till självhjälp (White, 2004).

Empowerment kan även beskrivas utifrån handlingsutrymme. En persons faktiska
handlingsutrymme ”kan sägas vara snittet mellan det objektiva och det subjektiva
handlingsutrymmet, d.v.s. vad individen inte bara kan göra rent teoretiskt utan även både vill
och tror sig kunna göra” (Westerlund & Bergström, 1998:47) i relation till det regelverk som
finns. Vidare lyfter Westerlund och Bergström fram tre sätt att utöka detta handlingsutrymme.
De kan bestå i (a) att synliggöra möjligheterna till ett större individuellt handlingsutrymme
genom att höja individens självförtroende, (b) att genom (exempelvis en formell) utbildning
förbättra individens möjligheter samt genom (c) att ge individen en förbättrad och mer
medveten subjektiv självbild. Empowerment kan även tillämpas i arbetet med att ge individen
större förtroende för sin kapacitet att handskas med sitt liv och ”veta vad som är bäst för
honom eller henne själv”, vilket ”står i direkt motsats till klientifiering samt överdriven
myndighets- och auktoritetstro” (Westerlund & Bergström, 1998:47). Även om
empowermentperspektivet är relevant både för att studera socialarbetares och klienters
handlingsutrymme, kommer perspektivet i den här uppsatsen att endast användas avseende
klienter.

I och med att denna uppsats belyser hur socialsekreterare uppfattar och tillämpar sitt
handlingsutrymme för att förbättra klientens möjligheter till självförsörjning så motiverar det
att empowerment används som teoretisk utgångspunkt i denna uppsats. En anledning är att
den tidigare forskning som presenterats i uppsatsen visar att klientens motivation, utbildning
och förmåga att förändra sin livssituation är avgörande för klientens möjligheter till
självförsörjning. En annan anledning är att flertalet kommunala modeller som tillämpats för
att minska klientens bidragsberoende (exempelvis Uppsalamodellen, Albymodellen och
Jobbcentrum Sydväst) bygger på att klienten aktivt tar kontroll över sin livssituation för att
integreras på arbetsmarknaden. En tredje anledning är att svenska socialkontor, som nämns
ovan, uttryckt ambitionen att efterfölja de ideal som uttryckts i empowerment. Detta begrepp
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tillämpas därför som ett analytiskt perspektiv på uppsatsens intervjumaterial för att analysera
och förstå socialarbetarnas berättelser om hur de arbetar för att göra klienterna mer
självförsörjande.
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4. Metod
Samhällsvetenskaplig forskning brukar vara baserad på kvantitativ eller kvalitativ metod
(Bryman, 2011). I och med att syftet med denna studie är att undersöka socialsekreterares
uppfattningar om sitt handlingsutrymme valdes kvalitativ metod som ger en större möjlighet
än kvantitativ metod att samla in större beskrivningar av socialsekreterarnas erfarenheter (jfr
K& B, 2014). Kvalitativ metod är därför mer lämpad för studiens syfte och kommer främst
användas för att studera socialsekreterares uppfattningar (Kvale & Brinkmann, 2014).

4.1 Datainsamling
Kvalitativa metoder kan baseras på observationer, enkäter och intervjuer (Bryman, 2011).
Observationer är en mindre passande metod för att fånga informanternas uppfattningar om sitt
handlingsutrymme eftersom de inte fångar deras personliga tankar åsikter. Enkäter tenderar
att bidra till mindre utförliga och nyanserade svar än intervjuer (ibid.). Därför valdes
intervjuer som forskningsmetod. Intervjuerna var semistrukturerade, det vill säga baserades på
glidande frågor utifrån uppsatsens frågeställningar. Utrymme gavs för öppna intervjusvar
eftersom det antogs ge mer utförliga intervjusvar samt öka möjligheterna att erhålla oväntad
information.

4.1.1 Urval
Studien baseras på ett målstyrt urval. Det betyder att socialsekreterare som ansågs lämpliga att
besvara intervjufrågorna valdes som informanter. Dessa valdes genom att i
kontaktförfrågningar och informationsbrev efterfråga socialsekreterare med relevant
utbildning och god arbetslivserfarenhet med förmåga att besvara intervjufrågorna. Urvalet
baseras även på att socialsekreterare enbart i Stockholmsregionen blev aktuella, vilket
förenklade resorna till intervjuplatsen. Visserligen hade urvalet kunnat vara slumpmässigt,
men ett sådant urval kan medföra låg svarsfrekvens (Larsen, 2012). Socialsekreterare från två
kommuner i Stockholms län valdes för intervjuer. Dessa kommuner uppfattades som
likvärdiga vad gäller antal anställda, verksamhetsområden och geografisk placering i
invandrartäta kommuner. Två kommuner valdes med syfte att utöka variationen av möjliga
erfarenheter hos socialsekreterarna, fler än två kommuner hade inte varit rimlig att välja inom
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ramen för en C-uppsats. Tanken är att intervjusvaren borde vara likvärdiga i båda
kommunerna, eftersom de tycktes vara så identiska. Om intervjusvaren mot förmodan inte är
likvärdiga kan det eventuellt bli möjligt att analysera varifrån dessa olikheter kommer.
Kommunerna kallas i denna studie för kommun A och kommun B.

Socialsekreterare kontaktades via ett informationsbrev (se bilaga 1) som skickades till
kontorens gruppledare. Dessa gruppledare informerade om vad studien skulle behandla och
om det fanns några lämpliga och intresserade kandidater. Gruppledarna mejlade i sin tur
brevet till enhetens socialsekreterare. Via gruppledarna erhöll jag därefter e-post från
socialsekreterare för tidsbokning och intervju. Socialsekreterare har med andra ord läst
informationsbrevet innan de kom i kontakt med mig. Informationsbrevet skickades till 10
socialsekreterare i kommun A och 4 av dem tog kontakt för att boka intervju. I kommun B tog
5 av 40 personer kontakt för intervju. De tre första personerna från respektive kommun som
tog kontakt bokades för intervju. Kontaktuppgifterna för resterande socialsekreterarna
sparades för att gardera mot eventuella avhopp. Därigenom kom de tre första
socialsekreterarna från varje kommun att intervjuas.

4.1.2 Genomförande
Datainsamlingen genomfördes i form av intervjuer med sex socialsekreterare som arbetar
inom försörjningsstödsenheten i två av Stockholm läns kommuner. En intervjuguide (se
bilaga 2) användes vid samtliga intervjuer. De semistrukturerade frågorna i intervjuguiden
delades upp utifrån tre teman som anslöt till uppsatsens frågeställningar, med öppna frågor
under varje del. Denna intervjuform gav en tydlig och strukturerad information från varje
intervjuperson och tillät följdfrågor om ämnen som bedömdes relevanta för studien syfte
(Kvale & Brinkmann, 2014).

Samtliga intervjuer genomfördes av uppsatsförfattaren i form av enskilda telefonintervjuer
under 30-40 minuter. Initialt avsågs att besöka informanterna, men på grund av logistiska
utmaningar och socialsekreterares tidsbrister valdes telefonintervju. Alla intervjuer spelades
in och direkt efter varje intervju avlyssnades och transkriberades intervjuerna av
uppsatsförfattaren.
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4.2 Dataanalys
Intervjupersonernas svar lästes noga igenom tre gånger och sammanfattades sedan genom
meningskoncentrering. Med meningskoncentrering menas att insamlade empiriska data
förkortas till sammanfattande meningar som uttrycker det centrala innehållet i den
transkriberade intervjutexten (Bryman, 2011). Om intervjupersonen gav långa svar på en
fråga så kunde detta svar genom meningskoncentrering kortas ned till att bestå av enbart ett
kort stycke. Svaret blev då kortare samtidigt som kärnan i intervjupersonens svar fångades
(Kvale & Brinkmann, 2014). Detta förfarande tillämpades på hela intervjumaterialet och
resulterade i analysens tre teman, nämligen 1) anledningar till behov av försörjningsstöd, 2)
socialsekreterarens sociala arbete med klienten och 3) klientens påverkansmöjligheter och
utveckling. Dessa tre teman växte fram under de systematiska genomläsningarna av
intervjumaterialet. Via genomläsningarna framträdde nämligen gemensamma mönster i
intervjumaterialets innehåll. Dessa mönster reflekterades mot uppsatsens frågeställningar och
utmynnade i uppsatsens tre teman. Dessa tre teman bedöms därför i möjligaste mån besvara
uppsatsens frågeställningar utifrån intervjusvaren.

4.3 Uppsatsens trovärdighet
Detta avsnitt inleds med författarens förförståelse av det ämne studien behandlar. Därefter
kommer en presentation av studiens validitet och reliabilitet. Avslutningsvis beskrivs studiens
generaliserbarhet.

4.3.1 Validitet
För att säkerställa att studien mäter det den avser mäta konstruerades dels en intervjuguide
som är strukturerad efter studiens syfte och frågeställningar (jfr Larsson, Lilja & Mannheimer,
2005). Dessutom formulerades intervjufrågorna enligt samma procedur för varje informant.
Ett objektivt ställningstagande eftersträvades vid samtliga intervjuer för att säkerställa att
intervjupersonernas svar inte i onödan förvrängdes av min förförståelse. Stor möda lades på
att ställa tydliga intervjufrågor och tolka dem med eftertanke. För att undvika missförstånd
lyssnade jag aktivt på intervjupersonerna, ställde följdfrågor och upprepade det de sagt under
intervjun (jfr Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2012). En kort del av alla
inspelade intervjuer avlyssnades vid två tillfällen innan transkribering. Därefter kontrollerades
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om svaren tolkades på samma sätt vid båda tillfällena. Samtliga intervjuer utgick dessutom
från samma intervjuguide (jfr Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Studiens interna validitet
handlar om att analys och slutsatser är grundade i de data som resultatet vilar på (Bryman,
2011). För att uppnå hög intern validitet Kontrollerades att uppsatsens resultat och slutsatser
var underbyggda i data från intervjuerna. (jfr Esaiasson m.fl., 2012).

Tolkningen av intervjumaterialet riskerade att påverkas av mina förförståelser. Anledningen
är att en kvalitativt baserad studie, oavsett hur rigorös den är, måste reflektera forskarens
subjektiva utgångspunkter (Bryman, 2011). För att minimera påverkan av den egna
förförståelser strävade jag i denna studie efter att ha ett objektivt ställningstagande under
intervjuerna med socialsekreterarna samt under analysen av insamlad empiri (se mer om detta
nedan).

4.3.2 Reliabilitet
Studiens reliabilitet handlar om hur noggrann genomförd studien är och erhålla identiska
resultat (Bryman, 2011). Ett sätt att säkerställa studiens reliabilitet är att erhålla ärliga och
trovärdiga intervjusvar. För att öka reliabiliteten transkriberades varje intervju direkt efter
samtalet, då intervjun var färsk i minnet. Däremot har kontrollerna av transkriberingen skett
vid andra tillfällen med några dagars mellanrum (jfr Kvale & Brinkmann, 2014). Stora
bemödanden har även lagts på att inta en objektiv ställning under analysprocessen. Detta
ställningstagande intogs genom att följa de strukturerade och vetenskapligt prövade
procedurer som redan beskrivs i uppsatsen.

4.3.3 Generaliserbarhet
På grund av att endast ett fåtal socialsekreterare intervjuades kan man endast med stor
försiktighet generalisera resultatet till alla kommuner i Stockholms län eller till andra
kommuner i landet. För en förbättrad generaliserbarhet av studiens resultat skulle det bl.a.
behövas fler intervjupersoner från olika kommuner och delar av landet (jfr Esaiasson m.fl.,
2012). Strävan i denna uppsats var snarare att genom systematiska procedurer lyfta fram
intervjupersonernas perspektiv utifrån sina lokala sammanhang. Uppsatsens analysresultat bör
därför vara generaliserbart på socialsekreterare som befinner sig i snarlika lokala
sammanhang.
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4.4 Forskningsetiska ställningstaganden
Vid insamling av studiens empiri har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2002) fyra
forskningsetiska krav, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet,
samt nyttjandekravet. Detta för att visa hänsyn och respekt till intervjupersonernas svar och
anonymitet samt för att de ska känna sig trygga i att ge ärliga svar utan att exempelvis
äventyra sin ställning eller sitt rykte.

Enligt informationskravet har intervjupersonerna rätt att veta vilken typ av undersökning de
deltar i. De har även rätt att veta på vilket sätt intervjun kommer genomföras, samt informeras
om att intervjuerna är frivilliga och att de själva får bestämma om de vill avbryta intervjun.
Intervjupersonerna måste även medvetandegöras om att intervjun kommer spelas in.
Intervjupersonerna har fått denna information i informationsbrevet (se bilaga 1) samt i början
av intervjun. Samtyckeskravet uppfylldes genom att intervjupersonerna samtyckte till att delta
i intervjun. Genom deltagandet gav de även sitt samtycke till att intervjun spelades in. I början
av varje intervju gav intervjupersonen nämligen ett muntligt samtycke till att de godkänt
intervjun utifrån de fyra forskningsetiska kraven. Genom informationsbrevet har
intervjupersonerna även informerats om att deras deltagande i undersökningen kommer vara
helt anonym enligt konfidentialitetskravet och att det bara är jag som vet deras namn. Med
hänsyn till konfidentialitetskravet kan inte heller intervjupersonernas kommun för tjänstgöring
identifieras i detta examensarbete. Ytterligare ett forskningsetiskt krav är nyttjandekravet.
Med hänsyn till detta krav kommer alla empiriska data endast användas för denna studie.
Inspelningen av intervjuerna och transkriberingarna kommer således raderas när
examensarbetet publiceras (jfr Vetenskapsrådet, 2002).
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5. Resultat och analys
Detta kapitel utgör studiens resultatpresentation och analys av insamlad empiri. Resultaten
redovisas utifrån intervjucitat och analyserades genom tematisering och uppsatsens teoretiska
utgångspunkt samt jämfördes med tidigare forskning. Genom den repetitiva läsningen av de
meningskoncentrerade intervjuerna utkristalliserades, som nämnts i metodkapitlet, tre
dominerande teman. Dessa teman benämndes anledningar till behov av försörjningsstöd,
socialsekreterarens sociala arbete med klienten och klientens påverkansmöjligheter och
utveckling. När varje tema fokuserades kunde sedan olika underteman identifieras.
Uppsatsens nedanstående analys struktureras efter dessa teman.

Intervjupersoner

I båda kommunerna arbetar de intervjuade socialsekreterarna med både det sociala och det
administrativa arbetet (handläggning och klientarbete). Det innebär att klienten har en enda
socialsekreterare som tar hand om klientens hela servicekedja. I enstaka fall kan
medhandläggare ta del av klientärenden.

Intervjupersoner i kommun A

Intervjuperson A1: 46 år. Utbildad socionom och har arbetat som socialsekreterare i
kommunen i 6 år. Har även arbetat som socialsekreterare i en annan kommun i tre år.
Intervjuperson A2: 31 år. Utbildad socionom och har arbetat som socialsekreterare i
kommunen i 4,5 år. Har även arbetat på enheten för arbetsrehabilitering.
Intervjuperson A3: 33 år. Utbildad socionom och har arbetat som socialsekreterare i
kommunen i cirka ett år. Har även arbetat 5 år som LSS handläggare.
Intervjupersoner i kommun B

Intervjuperson B1: 28 år. Utbildad socionom och har arbetat som socialsekreterare i
kommunen i cirka tre år. Har även arbetat utomlands med sociala frågor.
Intervjuperson B2: 29 år. Utbildad socionom och har arbetat som socialsekreterare i
kommunen i cirka två år. Har även arbetat i tre år som hembesökare på mottagning och
utredning inom försörjningsstödet.
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Intervjuperson B3: 27 år. Utbildad socionom och har arbetat som socialsekreterare i
kommunen i två år (1,5 år som socialsekreterare). Tjänstgjorde dessförinnan som
biståndshandläggare inom äldreomsorgen under ett år.

5.1 Tema 1: Anledningar till behov av försörjningsstöd
Tema 1 delades upp i tre underteman. I det första undertemat klientfaktorer presenteras de
individuella faktorer socialsekreterarna anser ligger bakom klienternas behov av långvarigt
försörjningsstöd. I det andra undertemat arbetslöshet och arbetsmarknad presenteras de
faktorer som socialsekreterarna anser står i samband med arbetslöshet. I det tredje undertemat
motivation diskuteras sambandet mellan klientens motivation och behovet av
försörjningsstöd.

5.1.1 Klientfaktorer
I detta undertema berättar intervjupersonerna om sina uppfattningar kring klienternas
individuella faktorer för varför de har ett långvarigt försörjningsstöd.

Intervjupersonerna uppfattar flertalet faktorer som bidrar till varför klienter helt eller delvis är
i behov av försörjningsstöd samt fastnar i ett långvarigt bidragsbehov (över 3 månader).
Informanterna nämner att många klienter är invandrare med språksvårigheter. Det handlar inte
minst om flyktingar eller personer som får statlig introduktionsersättning i samarbete med
arbetsförmedlingen, vilken ges till nyanlända de första åtta månaderna (jfr Socialstyrelsen,
2013). Detta beskriver en informant:

Ja, vi har många nyanlända invandrare och personer som har problem med
svenskan, självfallet är det svårt för dem att få jobb och ja, då fastnar de lätt i
ett långvarigt bidragsbehov. (Intervjuperson B1)

Informanterna nämner även hushåll bestående av barnfamiljer med två vuxna eller
ensamstående föräldrar. Vad gäller aspekter kopplade till klienters hushåll berättar i synnerhet
intervjupersonerna från kommun A att ensamstående personer med barn tycks ha svårare att
bli självförsörjande i jämförelse med par som har barn, eftersom par bestående av två personer
kan stödja varandras ekonomi. Däremot berättar intervjupersonerna att familjer som består av
par kan få svårt att vara självförsörjande om ena partnern är sjuk, eftersom den andra då kan
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tvingas stanna hemma och hjälpa till. Intervjupersonerna berättar även att familjer där
föräldrarna är äldre (50-60 år) löper större risk att få behov av försörjningsstöd.
Socialsekreterarna anser att det i den åldern är svårare att få tillträde till arbetsmarknaden.

Informanterna påpekar dessutom att många klienter är bostadslösa eller långtidsarbetslösa,
samt att flertalet bidragstagare dras med missbruksproblem eller någon form av psykisk eller
fysisk funktionsnedsättning. Denna funktionsnedsättning anses gälla antingen klienten eller
någon i klientens hushåll. Intervjupersonerna uppfattar att socialsekreterare inte alla gånger
lyckas definiera funktionsnedsatta klienters problem, främst för att psykisk eller fysisk
funktionsnedsättning inte alltid går att identifiera samt att klienten ibland inte har en fastställd
diagnos, vilket en informant uttrycker som:

Missbruksproblematik och psykisk ohälsa är också en av de vanligaste
bakomliggande faktorer för långtidsarbetslösa. (Intervjuperson B2)

Intervjupersonerna beskriver även att faktorer som inverkar på klienters behov av
försörjningsstöd kan kopplas till en svår uppväxt. I detta sammanhang nämns att klienter vilka
växt upp i en familj som erhållit försörjningsstöd mer sannolikt kommer ansöka om stöd. Det
anses beror på att livsstil och värderingar överförs från förälder till barn.

Jag förstår det som att har man uppväxt i en familj där försörjningsstödet har
varit huvudinkomsten så löper man större risk att själv hamna på
försörjningsstöd. Det är min erfarenhet. (Intervjuperson B2)

Utöver de faktorer som behandlats nämner en informant även att när den nya
beräkningsregeln (se kapitel 2) infördes så fastnade många klienter i ett långvarigt behov av
försörjningsstöd. Anledningen är att vissa klienter får en lön som understiger riksnormen, det
vill säga existensminimum, vilket gör dem berättigade till försörjningsstöd.

Sammanfattningsvis pekar intervjumaterialet och ovanstående citat på att socialsekreterarna
uppfattar att språksvårigheter, föräldraskap/ensamstående föräldraskap, hög ålder, uppväxt
under svåra ekonomiska förhållanden samt låg lön som de främsta faktorerna till att klienterna
är bidragsberoende. Dessa faktorer kan reflekteras utifrån empowerment på följande sätt:
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Inom socialt arbete tycks socialsekreterarens handlingsutrymme ges stor uppmärksamhet,
men empowerment betonar istället klientens handlingsutrymme i form av klientens
individuella förmåga och resurser. Utifrån empowerment kan konstateras att utifrån
intervjumaterialet visar det sig att klienter med begränsat handlingsutrymme i form av
språksvårigheter, föräldraskap, ensamhushåll och hög ålder medför att klienten förlorar makt
över sin livssituation. Intervjumaterialet pekar därför på att socialarbetarna ser ett samband
mellan bidragsberoende och klientens begränsade handlingsutrymme.

Paralleller kan här dras till Bergmark och Bäckman (2004) vilka i sin forskning poängterar att
en stor andel nyanlända invandrare är i behov av försörjningsstöd. Intervjupersonernas
uppfattningar att en svår uppväxt skulle ha betydelse för klientens behov av försörjningsstöd
bekräftas av Bergmark och Bäckman (2004). Enligt Dahlin-Ivanoff (2012) skulle anledningen
kunna vara att klienten under uppväxten genom sociala relationer har internaliserat en
livsåskådning och livsstil som bygger på bidragsberoende. Det kan bekräftas av Payne (2008)
som påpekar att klientens bidragsberoende går att ses som ett resultat av den sociala kunskap
som klienten utvecklat i samspelet med sin familj. Utifrån ett empowerment-perspektiv tycks
ovanstående paralleller till tidigare forskning peka på att de klienter som saknar förmågan att
kontrollera sin livssituation hamnar i ett bidragsberoende, där externa aktörer ges makten att
bestämma över klienten.

5.1.2 Arbetslöshet och arbetsmarknad
Arbetslöshet är enligt intervjupersonerna den vanligaste orsaken till att klienter är i behov av
försörjningsstöd, vilket också är i linje med tidigare forskning. I detta sammanhang beskriver
intervjupersonerna att det förekommer individrelaterade och arbetsmarknadsrelaterade orsaker
som gör att klienterna inte kan börja arbeta. Faktorer som relaterar till klientens
livsloppserfarenheter kan exempelvis handla om att klienten aldrig tidigare arbetat (detta
behandlas närmare under temat klientfaktorer), att klienten inte fått sin arbetsförmåga
ordentligt utredd vilket medför att socialsekreteraren inte kan bedöma vilka insatser som bäst
passar klientens behov, att klienten inte har en relevant utbildning eller att klienten har någon
form av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Nedanstående citat representerar
intervjupersonernas uppfattningar.
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Ofta ser jag att dom saknar utbildning och har svårt för svenskan och det
leder ju lätt till att dom hamnar utanför arbetsmarknaden (…) och sen är det
ju en del som dras med en funktionsnedsättning. Vissa är ju enkla att utreda,
speciellt om de har en diagnos, men andra kan vara svårare att uppfatta. Det
blir svårare för dem att få jobb. (Intervjuperson B3)

Arbetsmarknadsrelaterade orsaker kan vara hög arbetslöshet, att arbetsmarknaden inte
anställer äldre klienter samt att klienterna ofta måste slåss om samma begränsade antal
tjänster. Nedanstående citat exemplifierar intervjupersonernas erfarenheter.

Sen märker man ju att de måste slåss om samma jobb eller att
arbetsmarknaden inte tar in dem. Speciellt tufft är ju när det inte finns några
jobb därute, alltså att arbetslösheten är hög för de som inte är så
kvalificerade. (Intervjuperson A1)

Vidare nämner intervjupersonerna från båda kommunerna att klienterna har det svårare att bli
självförsörjande ju längre tid de är borta från arbetsmarknaden. Exempel på denna
gemensamma uppfattning ges av nedanstående intervjuperson.

Det är till exempel för personer som aldrig har arbetat innan och kan de inte
språket är det svårare att hitta arbete. (Intervjuperson A2)

Den övergripande tolkningen av intervjusvaren är att klienterna brukar hamna utanför
arbetsmarknaden på grund av individrelaterade och arbetsmarknadsrelaterade problem.
Individrelaterade problem handlar enligt socialsekreterarna om bristande utbildning,
språksvårigheter, funktionsnedsättning och lång frånvaro från arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadsrelaterade problem menar intervjupersonerna har att göra med hög
arbetslöshet och att arbetsmarknaden erbjuder få vakanser åt just dessa klienter.

Utifrån ett empowerment-perspektiv framgår att arbetsmarknaden sätter gränser för klientens
möjligheter att bli självbestämmande och självförsörjande genom eget arbete. På grund av en
26

begränsad arbetsmarknad som missgynnar klienten så blir klienten fråntagen makten att råda
över sin ekonomiska situation. En tolkning kan vara att arbetsmarknaden ger klienten ett visst
handlingsutrymme. Under gynnsamma högkonjunkturer ges klienten ett större
handlingsutrymme och under lågkonjunkturer medges klienten färre alternativ till
självförsörjning. Det kan därför tänkas att om socialtjänsten lyckas hjälpa en klient med
individrelaterade problem så kanske klienten ändå inte kommer in på arbetsmarknaden på
grund av otillräckligt antal vakanser. Även det motsatta förhållandet kan tänkas råda, det vill
säga att arbetsmarknaden kanske har många lediga vakanser men klienten brottas med
individrelaterade problem som otillräcklig utbildning, funktionshinder eller bristfällig
svenska, vilket gör att klienten ändå fastnar i ett långvarigt bidragsberoende.

Sammantaget bidrar intervjupersonerna med uppfattningar som till övervägande del
överensstämmer med tidigare forskning, inte minst med Andrén och Gustafsson (2004) som
poängterar att arbetsmarknaden har stor påverkan på individers möjlighet att bli
självförsörjande. Informanternas uppfattningar om vikten av relevant utbildning bekräftas av
ett flertal forskningskällor (Socialstyrelsen 1999; Bergmark & Bäckman, 2007). Att
arbetsmarknaden inte ”står på de äldres sida” överensstämmer med Bergmark och Bäckmans
(2007) påstående att arbetsgivare sällan vill anställa äldre personer som inom kort ska
pensioneras. Det förekommer dock en viss skillnad mellan tidigare forskning och
intervjusvaren. I tidigare forskning beskrivs problemet med bidragsberoende främst bero på
arbetsmarknaden, inte minst i form av arbetslöshet och arbetsgivares ovilja att anställa vissa
individer (Bergmark & Bäckman, 2007; Brännström & Stenberg, 2007). Intervjupersonerna
menar däremot att problemet beror både på arbetsmarknaden och på klienterna själva. Med
andra ord tycks informanterna, i jämförelse med tidigare forskning, lägga mindre vikt på
arbetsmarknadens betydelse för klientens ekonomiska självförsörjning.

5.1.3 Motivation
Intervjupersonerna uppfattar även att klienternas motivation är en avgörande faktor för
behovet av försörjningsstöd. De berättar nämligen att klienter som är motiverade till att bli
självförsörjande genom eget arbete lyckas snabbare än omotiverade klienter. I detta
sammanhang berättar intervjupersonerna att merparten av klienterna är motiverade.
Omotiverade klienter har vanligtvis erhållit försörjningsstöd under en mycket lång period.
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Vissa av dessa klienter anser sig ha blivit omotiverade på grund av särskilda hinder mot att
kunna få arbete, inte minst hög ålder eller språkbrister, vilket beskrivs av informanten nedan:

De flesta som kommer till oss är motiverade till att ha jobb, men begränsas av
språket, funktionsnedsättningen eller åldern. Men det finns också de som är
mindre motiverade, det är oftast de som är lite äldre och väntar på att gå i
pension. (Intervjuperson A3)

Intervjupersonerna delger att klienternas motivation kan öka och minska under olika
tidsperioder. Motivationen beror även på vilka insatser och vilken socialsekreterare som
tilldelas klienten. De nämner även att motivationen minskar ju längre tid de är
bidragsberoende. Det är exempelvis vanligt att klienter är omotiverade på grund av den
trygghet de känner i att stanna kvar i socialbidragsbehovet. I detta sammanhang berättar
intervjupersonerna att socialsekreterare kan inspirera omotiverade klienter, inte minst genom
motiverande samtal, vilket intervjuperson B1 beskriver:

De flesta av mina klienter vill inte leva på försörjningsstöd då det inte är lätt
att leva på försörjningsstöd och uppfylla alla de krav som sätts på dem varje
månad. (…) Sen beror det ju på hur dom behandlas här på kontoret och där
känner jag att socialsekreteraren kan gå in och motivera, som till exempel
genom stöttningar i direkta samtal och visa dem en väg in i arbetslivet.
(Intervjuperson B1)

Jag kan känna av vilka som är motiverade och då kanske jag går in och ger
det där extra och pushar dom att lyckas, att hitta in i arbetslivet.
(Intervjuperson A2)

Ovanstående citat representerar informanternas uppfattningar, vilka skulle kunna tolkas som
att motivationen är avgörande för klientens förmåga att uppnå självförsörjning och att det
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därför är viktigt att handläggningen sker på ett motiverande sätt, helst i direkt kontakt mellan
socialsekreterare och klient.

Utifrån empowerment-perspektivet kan man tolka det som att socialsekreterarna uttrycker en
strävan att ge mer makt och handlingsutrymme åt den motiverade klienten. Ytterligare en
tolkning är att arbete som stärker klienters motivation är central för att göra klienterna mer
självförsörjande. Som framgår av Westerlund och Bergström (1998) kan klientens faktiska
handlingsutrymme utgöras av, inte bara vad klienten rent teoretiskt skulle kunna göra, utan
även vad klienten vill och tror sig kunna göra. Från denna utgångspunkt pekar
intervjumaterialet på att socialarbetarna försöker identifiera vilka klienter som har
motivationen. Genom motiverande handläggning och samtal ser socialsekreteraren till att
klienten ser den reella möjligheten till frihet från bidragsberoende. Med andra ord utnyttjar
socialsekreteraren sitt handlingsutrymme för att öka den motiverade klientens
handlingsutrymme och därmed tilldela klienten mer makt (jfr. Swärd & Starring 2006).

5.2 Tema 2: Socialsekreterarens sociala arbete
Detta avsnitt behandlar relationen mellan socialsekreterare och klient samt socialsekreterares
betydelse för att stimulera klienten till att bli självförsörjande.

Intervjupersonerna från de båda kommunerna berättar att det i deras kommuner är en hög
arbetsbelastning och personalomsättning. Den höga arbetsbelastningen beror framförallt på att
kommunerna har otillräckligt med handläggare, vilket medför begränsad tid för utredningar
och klientprocesser. En hög personalomsättning kan enligt intervjupersonerna påverka
klienters möjligheter till att bli självförsörjande. Anledningen är att byten av handläggare
medför att klienten behöver bygga upp nya relationer och återberätta sin historia. Det anses
vara påfrestande för klienterna, dessutom förlänger det tiden med försörjningsstöd från
socialtjänsten, vilket informant A1 beskriver nedan:

Det händer att klienterna inte får den hjälp de behöver för att bli
självförsörjande. [Man] kan säga att hög arbetsbelastning och fler byten av
handläggare påverkar klientens planering. (Intervjuperson A1)
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Vad gäller relationen mellan socialsekreterare och klient framkommer att socialsekreterarna i
kommun A respektive B arbetar på olika sätt för att hjälpa sina klienter att bli
självförsörjande. I kommun A beskriver intervjupersonerna att klienterna inte får all den hjälp
som behövs, eftersom socialsekreterarna inte alltid lyckas ge rätt insats vid rätt tillfälle.

Det kan vara svårt att hinna med den personliga kontakten med klienterna på
grund av tidsbrister och det gör det svårare att veta exakt vad de egentligen
behöver. (Intervjuperson A3)

Enligt alla intervjupersoner utgör socialsekreteraren således en betydelsefull funktion för
klienters möjligheter till självförsörjning. Av denna anledning anses det nödvändigt att skapa
en bra relation mellan socialsekreterare och klient. Socialsekreteraren anses fungera som
bollplank eller en spindel i ett nät som kan hänvisa klienten var man kan få mer hjälp.

Utifrån intervjumaterialet varierar det däremot från klient till klient hur stor betydelse
socialsekreteraren har, beroende på hur mycket hjälp klienten behöver. Socialsekreteraren
anses ha betydelse genom att framförallt stötta familjen med ekonomin, genom särskilda
insatser eller genom att handlägga klienternas ansökan i tid för hyresbetalning. Relationen
mellan socialsekreterare och klient är enligt intervjupersonerna även viktig för
självförsörjningen. När klienter öppnar sig för en socialsekreterare bygger de tillsammans upp
en relation och ett förtroende. Detta förtroende har betydelse för socialsekreterares
motivationsarbete med sina klienter, vilket exempelvis intervjuperson A2 uttrycker:

Det är lättare för klienten att följa planering om det är en samma
handläggare. Då vet de att handläggaren har koll på planeringen, vilket kan
tappas bort om det kommer nya hela tiden. (Intervjuperson A2)

När klientens socialsekreterare byts ut avbryts en pågående process mellan klient och
socialsekreterare. Det innebär att parterna måste börja om på nytt, där socialsekreteraren först
måste sätta sig in i klientens situation och klienten måste skapa förtroende för en ny
handläggare. Det förlänger processen med klienternas bidragsoberoende.

30

Sammantaget pekar ovanstående intervjusvar på att socialkontorens höga arbetsbelastning och
personalomsättning minskar klienternas möjligheter till självförsörjning. Tolkningen utifrån
ett empowerment-teoretiskt perspektiv är att socialsekreteraren fyller en betydelsefull
funktion i klientens väg mot självförsörjning eftersom socialsekreterarna, som nämnts ovan,
uppfattar sig ha betydelse för klienterna genom att skapa en relation och fungera som ett
motiverande bollplank som hjälper klienten att få kontroll över sin livssituation.
Socialsekreterarna tycks försöka tillämpa de strategier som enligt Westerlund och Bergström
(1998) förespråkas inom empowerment, nämligen att ge individen mer självförtroende, eller
åtminstone mer motivation, samt skapa en mer personlig kontakt som står i motsats till
klientifiering och myndighetstro. Enligt Starrin m.fl. (1996) vill bidragstagaren vanligtvis ta
kontroll över sitt liv och uppnå självförsörjandemålet. I föreliggande uppsats går det att ana
denna inställning hos socialarbetarna.

5.3 Tema 3: Påverkansmöjligheter och utveckling
Detta tema berör socialsekreterarnas handlingsutrymme för att hjälpa klienterna att bli
självförsörjande. Det innefattar tre underteman: socialsekreterares påverkansmöjligheter,
regler och riktlinjer samt insatser.

5.3.1 Socialsekreterares påverkansmöjligheter
Intervjupersonerna berättar att socialsekreterare har mer kunskap om klienters behov än
politiker. Eftersom socialtjänsten är politiskt styrd kan det dock vara svårt för
socialsekreterare att påverka sin organisation. Intervjupersonerna berättar även att de förslag
som socialsekreterare vill föra fram till politiker först måste gå via gruppchefen (vilken avgör
om förslaget ska vidare), sedan till ledningen, kommunfullmäktige och sist till politikerna. I
kommun A anser de intervjuade socialsekreterarna sig ha försvinnande små möjligheter att
bidra till förändringar i sina dagliga rutiner eftersom deras förändringsförslag sällan når högre
instans inom organisationen, vilket informant A3 ger uttryck för:

Som socialsekreterare kan jag inte ändra på något, all förändring sker via
ledningen. (…) Våra rutiner löper på per automatik och visst, det mesta
fungerar ju bra. (…) Men jag känner inte att personalen skulle kunna ändra
på vissa rutiner genom feedback till chef och överordnade, om vi till exempel
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känner att vi behöver frigöra mer tid från administrationen eller nåt. Det
skulle ta en väldigt lång tid att förändra, det tror jag. (Intervjuperson A3)

Däremot beskriver intervjupersonerna från kommun B sig ha synnerligen goda
påverkansmöjligheter.

Vi har väldigt stora möjligheter att kunna föra våra idéer och synpunkter
vidare till ledningen. (Intervjuperson B1)

Resultaten visar att de socialsekreterare som intervjuats i kommun A har skapat sig en bild av
att kommunen inte lyssnar på dem och att det är svårt att bidra till rutinförändringar som
exempelvis skulle kunna effektivisera handläggningen eller förbättra klientrelationerna och att
om socialsekreteraren inte kan få sin röst hörd i kommunen drabbas klienterna genom att
problemet kvarstår. Däremot uppfattade socialsekreterarna i kommun B att de hade goda
möjligheter att påverka sina dagliga rutiner och hade en väl fungerande handläggning samt
klientrelationer.

Som framkommer ovan genomgår socialsekreterarna en process när de vill få sin röst hörd i
organisationen för att bidra till förändringar, eftersom deras förslag måste gå via närmaste
chef, sedan till ledningen och slutligen till politikerna. Denna process kallas enligt
organisationsteorin för tjänstevägen. Det innebär att socialtjänsten är hierarkiskt strukturerad
och därför måste förändringarna, enligt tjänstevägen, gå via närmaste överordnade. Däremot
pekar intervjupersonernas svar på att eftersom organisationen även är politiskt styrd är det inte
alltid som tjänstevägen fungerar. Det kan inverka negativt på klienters möjligheter att bli
självförsörjande (jfr Svedberg, 2012).

Empowerment kan beskrivas utifrån handlingsutrymme och detta handlingsutrymme består i
vad socialsekreterarna både vill och tror sig kunna göra (Westerlund & Bergström, 1998:47).
Socialsekreterarna i kommun A ville förbättra sitt handlingsutrymme men trodde sig inte
kunna göra det på grund av svag respons från ledningen, medan socialsekreterarna i kommun
B tycktes både vilja och tro sig kunna inverka på sitt handlingsutrymme (jfr Payne, 2008).
Socialsekreterarna i båda kommunerna drevs av samma ambition att genom utökat
handlingsutrymme förbättra klientens möjligheter till självbestämmande över sin livssituation.
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5.3.2 Regler och riktlinjer
Intervjupersonerna berättar att kommunernas regler och riktlinjer är tydliga och möjliga att
följa. Däremot anses riktlinjerna emellanåt inte vara realistiska varvid smärre förändringar
kan behöva genomföras. I kommun A skulle intervjupersonerna vilja ha mer
handlingsutrymme för egna bedömningar samt fler flexibla anvisningar om hur de bör gå
tillväga i dagliga praktiska rutiner. I kommun B anser intervjupersonerna att klienter beviljas
för lite pengar. En informant från kommun B tycker dock att kommunen lägger sina pengar på
fel detaljer, exempelvis att alla klienter beviljas busskort istället för att pengarna används till
nyanställningar för att minska arbetsbelastningen och därmed ge socialsekreterare mer tid för
klienterna.

Jag förstår att vi är en myndighet och man följer en viss ram. Det finns inget
utrymme för egna bedömningar och man måste följa riktlinjerna och de krav
som finns. Det händer rätt ofta att jag måste avslå något pga riktlinjerna, som
jag själv egentligen inte tror är rätt beslut utifrån klientens behov.
(Intervjuperson A2)

Resultaten visar att riktlinjerna i de båda kommunerna i stort fungerar, men att vissa riktlinjer
behöver utvecklas, för att bl.a. underlätta socialsekreterares dagliga arbete. Samtidigt framgår
i intervjupersonernas utsagor att det finns brister i riktlinjerna, eftersom socialsekreterare
tvingas ge avslag, trots att de inte uppfattar att avslaget är rätt beslut. Enligt
intervjupersonerna har socialsekreterare ofta en annan bild av verkligheten än politikerna.
Intervjupersonerna berättar även att klienter blir oroliga när de får ett avslagsbeslut, eftersom
de då inte vet hur de ska klara sig resten av månaden. Om socialsekreterare då själva inte tror
på motiveringen av avslagsbeslutet som de skickar till klienterna görs tolkningen att
klienterna påverkas av detta eftersom även klienterna kommer att känna att motiveringen inte
är realistisk.

I ett empowerment-perspektiv kan det tolkas som att riktlinjerna i vissa fall anses begränsa
socialsekreterarnas handlingsutrymme. Ibland bidrar denna begränsning till att socialarbetarna
fattar beslut de anser vara direkt felaktiga. I detta sammanhang visar Starrin m.fl. (1996) att
socialbidragstagare upplever känslor av maktlöshet på grund av det myndighetsberoende som
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bidraget innebär. Ovanstående intervjumaterial visar däremot att såväl socialarbetare som
klienter kan uppleva maktlöshet på grund av myndighetens regler och riktlinjer som måste
följas i samband med beslut av socialbidrag.

5.3.3 Insatser
Socialsekreterare kan kräva att klienter deltar i aktiviteter för att berättigas ekonomiskt
bistånd, exempelvis genom deltagande i FIA (fler i arbete) eller jobbtorg (jfr SFS 2013:421).
Intervjupersonerna berättar att många klienter pga. detta deltagandekrav kan må psykiskt
dåligt. Vissa klienter försöker undvika de insatser som innefattar aktivt deltagande eftersom
de anser sig oförmögna eller ovilliga att genomföra insatsaktiviteterna. Det kan bidra till att de
blir oroliga över att inte uppfylla kraven för ekonomiskt bistånd.

Det är inte helt ovanligt att de [klienterna] gör sitt bästa för att slippa
insatserna. Jag vet att vissa är oroliga för att delta i dem, av olika skäl, och
andra saknar motivation och tycker insatserna är överflödiga. Sen blir dom
oroliga för att inte längre vara berättigade till bistånd. (Intervjuperson A1)

Intervjupersonerna berättar även att vissa klienter går till aktiviteterna uteslutande för att
erhålla försörjningsstöd, inte för att bli självförsörjande.

Det är också vanligt att äldre personer som inte kan svenska går på aktiviteter
från arbetsförmedlingen tills de går i pension. (Intervjuperson B1)

I detta sammanhang uttrycker vissa intervjupersoner att klienter i behov av långvarigt
försörjningsstöd ofta inte erhållit tillräckliga kommunala insatser. I kommun A beskriver
intervjupersonerna att klienter inte alltid får den hjälp de behöver genom kommunens insatser.

En del blir utan några insatser eftersom deras arbetsförmåga inte är utredd
grundligt. (Intervjuperson A2)

Däremot beskriver intervjupersonerna från kommun B det motsatta, nämligen att klienterna
erbjuds full hjälp men att hjälpen inte till fullo utnyttjas av klienterna.
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Arbetsförmedlingen har en hel del insatser som kan leda till arbete. Så jag
tycker att det finns insatser för alla. (Intervjuperson B2)

I kommun A beskriver intervjupersonerna hur organisationens insatser skulle kunna utvecklas
genom att bl.a. öka samarbetet mellan insatserna, införa insatser som riktar sig till klienter
som står långt bort från arbetsmarknaden och utveckla språkinsatserna, framförallt genom att
införa en språkpraktik där klienterna får öva på sina språkkunskaper.

Vi skulle kunna utveckla insatserna genom att koordinera dem bättre och se
till att de når ut till de som verkligen behöver dem. (…) Speciellt till dem som
verkligen vill nå försörjningsmålet men som inte har språket. Där skulle vi
kunna skapa en språkpraktik. (Intervjuperson A3)

I kommun B finns det däremot enligt intervjupersonerna många insatser att välja mellan och
därför vill socialsekreterarna att dessa insatser utvecklas och fördjupas. Insatser som behöver
utvecklas är enligt intervjupersonerna jobbtorg (exempelvis FIA), fler anställningar via
kommunen och en insats som hjälper klienter att hitta bostad.
Vi har rätt bra med insatser, men de kan alltid bli bättre. (…) Vi skulle kunna
skapa mer anställningar genom kommunen, erbjuda bostad, såna saker.
(Intervjuperson B3)

Sammantaget pekar intervjumaterialet på att socialsekreterarna gärna utvecklar aktiviteter för
ekonomiskt bistånd, i synnerhet genom att koordinera insatser med varandra samt se till att de
bidrar till anställningar. Vidare framkommer att det i kommun B finns fler insatser i
jämförelse med kommun A, vilket gör att socialsekreterarna i kommun B lättare kan matcha
sina klienter med rätt insats. Klienterna kan få olika mycket hjälp beroende på om de tillhör
kommun A eller B. Däremot tycks åtskilliga klienter vara omotiverade eller oroliga inför att
delta i aktiviteterna. De tycks uppleva att aktiviteterna inte är en hjälp men ett tvång för att få
fortsatt bidrag. Utifrån ett empowerment-perspektiv verkar socialsekreterarna vilja synliggöra
möjligheterna till ett större handlingsutrymme för klienten (jfr Westerlund & Bergström,
1998), där aktiviteterna anses ge tillfällen för klienterna att ta makt över sin livssituation.
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Klienterna verkar dock uppleva att dessa aktiviteter ofta är påtvingade, onödiga eller oroande.
En parallell kan här dras till Starrin m.fl. (1996) vilka utifrån ett empowerment-perspektiv
poängterar att socialbidragstagare upplever känslor av maktlöshet gentemot myndigheten. Att
mot sin vilja tvingas delta i aktiviteter för att inte mista sitt ekonomiska uppehälle tycks vara
ett exempel på denna maktlöshet.
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6. Diskussion
Nedan diskuteras analysresultaten utifrån studiens tre frågeställningar. Dessa diskussion
analyseras med hjälp av uppsatsens teoretiska utgångspunkt och jämförelser görs med resultat
från tidigare forskning. Därutöver förs en metoddiskussion om studiens metodval och
vetenskaplighet.

6.1 Resultatdiskussion
Vad gäller uppsatsens första frågeställning vilka åtgärder socialsekreterare tillämpar vid
handläggning och beslut av ekonomiskt försörjningsstöd så visar intervjuarna att
ocialsekreteraren först sätta sig in i klientens familjeförhållanden, bakgrund och motivationer.
Därigenom utvecklar socialsekreteraren uppfattningar om klientens individuella situation för
att fatta beslut som följer de kommunala riktlinjerna.

Resultaten visar att socialsekreteraren därefter skapar en relation med klienten, vanligtvis
genom interaktion och samtal. Till en början ligger fokus på att skapa ömsesidigt förtroende
mellan socialsekreterare och klient. Med tiden försöker socialsekreteraren även motivera
klienten, fungera som bollplank samt vid behov hänvisa klienten till andra instanser och
institutioner för mer hjälp. Socialsekreteraren anpassar sig även till hur mycket hjälp varje
klient behöver. När socialsekreteraren fått en helhetsbild av klientens situation fattas
eventuellt nya beslut inom ramen för de lagar och riktlinjer som socialsekreteraren måste
följa.

I vissa fall kan socialsekreteraren besluta om särskilda insatser. I detta sammanhang kan
socialsekreteraren besluta att klienten måste delta i aktiviteter såsom FIA eller jobbtorg för att
berättigas fortsatt ekonomiskt bistånd. Eftersom många klienter enligt Swärd och Starrin
(2006) kan må dåligt av påtvingade aktiviteter behöver sådana beslut fattas med god känsla
för klienten och klientens situation, motivation och resurser. Sammantaget behöver
socialsekreteraren vid handläggning och beslut av ekonomiskt försörjningsstöd gå en
balansgång mellan klientens individuella situation och behov de övergripande lagar och
riktlinjer som styr verksamheten.
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Uppsatsen andra frågeställning hur socialsekreterare kan uppfatta klientens anledningar till
behov av försörjningsstöd inbegriper socialsekreterarens sociala arbete med klienten samt
orsakerna till att klienten behöver försörjningsstöd.
Uppsatsens informanter var från två olika kommuner i Stockholms län. Även om syftet i
uppsatsen inte var att jämföra de två kommunerna, visade resultaten på både likheter och
skillnader mellan de två kommunerna. Likheter mellan kommun A och B fanns avseende
socialsekreterarnas gemensamma uppfattningar att socialkontorens höga arbetsbelastning och
personalomsättning minskar klienternas möjligheter till självförsörjning. Gemensamt var även
uppfattningen att socialsekreteraren fyller en betydelsefull funktion i klientens väg mot
självförsörjning genom att skapa en relation och motivera klienten att få kontroll över sin
livssituation. Socialsekreterarna menade även att anledningarna till att klienterna behövde
försörjningsstöd bland annat var att de saknade tillräckliga kunskaper i det svenska språket,
hade funktionshinder, var omotiverade att arbeta eller hade problem att få arbete på grund av
en ogynnsam arbetsmarknad.

Däremot fanns även stora skillnader mellan de två kommunerna. I kommun A ansåg
socialsekreterarna att det fanns brister i form av otydligheter i riktlinjerna. Detta i
kombination med hög arbetsbelastning och personalomsättning medförde att klienterna inte
nödvändigtvis fick den hjälp som behövs. Socialsekreterarna i kommun A uppgav därför att
de inte alltid hade ett väldefinierat handlingsutrymmet att ge rätt insats vid rätt tillfälle. I
kommun B beskrev socialsekreterarna istället att klienterna erbjuds god hjälp och att tydliga
riktlinjer förenklade matchningen av klienter gentemot rätt insats. Intervjuerna visade en
nyckel till att besluta om rätt åtgärder i kommun B låg i att socialsekreterare och klient
träffades för att tillsammans planera insatserna. I ett empowerment-perspektiv kan man förstå
socialsekreterarnas arbete som ett sätt att ge klienterna mer handlingsutrymme och kontroll
över sin livssituation. Slutsatsen som kan dras utifrån resultaten är därför dras att tydliga
riktlinjer och tillräcklig personalstyrka förenklar arbetet med att ge rätt insats åt rätt klient.

En annan skillnad mellan kommunerna låg i att socialsekreterarna i kommun A ansåg sig ha
begränsad förmåga att påverka kontorets rutiner på grund av bristfällig beslutsgång i den
hierarkiska byråkratiska strukturen. Socialsekreterarna i kommun B ansåg däremot att deras
åsikter enkelt kunde presenteras och uppmärksammas av högre instans. Sammantaget tycktes
socialsekreterarna i kommun A uppfatta ett begränsat och otydligt handlingsutrymme medan
socialsekreterarna i kommun B upplevde ett större handlingsutrymme genom att de tilläts
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påverka kontorets rutiner och regleringar, samt kunde luta sig mot tydliga riktlinjer som
förenklade handläggningen av klientärenden. Med andra ord tycks socialsekreterarens
begränsade möjligheter att påverka sin arbetssituation bidra till ett begränsat och otydligt
handlingsutrymme.

Precis som Stranz (2007) poängterar så tycks alltså de breda rättsliga regleringarna för
socialbidrag ge stort utrymme för olika tolkningar inom kommunens individuella
förutsättningar och tolkningar. Som redan konstaterats framgår nämligen att Socialtjänstlagen
(SFS 2001:453) fungerar som en ramlag vilken visserligen fastställer att det ekonomiska
stödet skall tillförsäkra en acceptabel levnadsnivå för klienten, men i övrigt är de preciserade
angivelserna för vad en sådan levnadsnivå innebär knapphändig (Stranz, 2007). På grund av
denna otydlighet blir det den enskilda kommunen som ska utarbeta klara riktlinjer som är
rättvisa för klienterna och väl anpassade till de lokala förhållandena. Om tydliga lokala
riktlinjer saknas kan socialarbetaren ha svårigheter att veta vilka beslut som ska fattas.

Socialsekreterarna i kommun B hade sådana tydliga lokala riktlinjer och upplevde de att
handläggningen var effektivare och enklare att genomföra än i kommun A. alltså kan tydliga
lokala riktlinjer bidra till att effektivisera handläggningen av försörjningsstöd. Resultaten
pekar även på att socialarbetarnas möjligheter att påverka sin arbetssituation förbättrar
socialkontorets möjligheter att erbjuda utökat handlingsutrymme -för såväl socialarbetare som
klient, i och med att rutinerna och riktlinjerna hålls uppdaterade efter nya lokala förhållanden.
Tydliga lokala riktlinjer och socialarbetarnas förmåga att påverka rutiner och arbetssituation
förfaller inte endast vara effektivare, utan också innebära en flexibelt och rättvist
maktöverförande till klienten.

Svaret på den tredje frågeställningen, hur socialsekreterare anser att deras handläggning
påverkar klienternas möjligheter till självförsörjning verkar enligt resultat bero på två
övergripande faktorer. Den ena faktorn berör arbetsmarknadsrelaterade orsaker och den andra
berör individrelaterade orsaker. Resultaten visar att arbetsmarknadsrelaterade orsaker förfaller
ha stor betydelse för socialsekreterarnas möjligheter att hjälpa klienterna ur bidragsberoende.
Anledningen är att en gynnsam arbetsmarknad medför att socialsekreterarna kan erbjuda
vakanser som motiverar klienten att ta steget ut i arbetslivet. Socialsekreterarna i båda
kommunerna tycktes däremot lägga ännu större vikt vid klienternas individrelaterade orsaker,
inte minst klienternas motivation. Denna motivation hos klienten innehöll enligt
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informanterna flertalet aspekter. Vissa klienter saknade motivation på grund av särskilda
hinder för att få arbete, exempelvis ålder eller språkbrister, medan andra klienter befann sig i
en mer gynnsam position för att skapa ett självförsörjande liv. Precis som poängteras av
(Nybom, 2008) verkar yrkeskunnande spela en avgörande roll, där socialsekreteraren genom
korrekta bedömningar kunde identifiera motiverade klienter. Genom motiverade samtal och
riktade insatser kunde dessa klienter ta steget in i arbetslivet och ut ur bidragsberoendet.

För att anknyta ovanstående tre frågeställningar till uppsatsens teoretiska perspektiv går det
att ifrågasätta på vilka sätt socialkontoren betraktar empowerment som ett sätt att påverka
klienternas livssituation. Intervjusvaren pekar ur ett empowermentperspektiv på att klienterna
är högst begränsade av arbetsmarknadens villkor och socialkontorens lagstadgade riktlinjer.
Klienterna tycks även vara fullständigt infogade i tvånget att följa socialsekreterarens beslut,
vilka är villkorade för fortsatt erhållet ekonomiskt bistånd. Med andra ord måste klienten utan
ifrågasättande eller motvärn helt följa socialkontorets och socialsekreterarens beslut för att
överleva ekonomiskt. Utifrån det tvingande ramverk som beskrivs ovan, är det svårt att –
förverkliga det som Rönning (2007) beskriver empowerment, att föra över makt från experter
till klienter.

Å andra sidan lyfter Westerlund och Bergström (1998) fram att socialsekreteraren kan låta
klienten ta aktivt kommando över sin livssituation genom att synliggöra individens
möjligheter till utökat handlingsutrymme, exempelvis genom utbildning, förbättrad självbild
och större tilltro till sin egen kapacitet. En betydande andel klienter uppgavs i intervjuarna
vara motiverade att befrias från stigmat som bidragstagare samtidigt som flertalet
socialsekreterare verkar ha kunnandet och viljan att hjälpa klienterna. Det kan därför tänkas
möjligt att motiverande samtal samt information och resurser inom utbildning och
arbetsmarknad ger klienten utrymme att återta makten över sitt liv.

6.2 Metoddiskussion
Vad gäller uppsatsens vetenskaplighet går det att diskutera hur väl urvalet av
forskningsartiklar representerar dagens verklighet. Precis som Minas m.fl. (2008) påpekar
efinner sig socialarbetarens handlingsutrymme under ständig utveckling i relation till en
föränderlig omvärlden. Som framgått tycks en betydande del av forskningen utgå från 1990-
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talets arbetsmarknadsförhållanden samt den ekonomi och de regleringar som då dominerade i
Sverige. Å andra sidan arbetslösheten idag är hög precis som under 1990-talet. Utifrån ett
empowerment-perspektiv tycks socialkontoren, enligt resonemangen i resultatdiskussionen,
inte heller ha genomgått några genomgripande förändringar under de senaste årtiondena.
Exempelvis framgår av uppsatsens tidigare forskning att socialsekreterarna under 1990-talet
hade snarlika ambitioner att överföra makt till klienten som de socialsekreterare som 2018
intervjuats för den här uppsatsen, där personliga klientmöten och anpassningar till lokala
förhållanden ansågs idealiska i handläggningen (jfr Westerlund & Bergström, 1998). Därmed
kan tänkas att de artiklar som studiens intervjumaterial reflekteras mot är relevanta än idag.
Samtidigt skulle mer aktuell forskning om socialsekreterares handlingsutrymme och vilka
konsekvenser det får för klienters självförsörjning, behövs vara nödvändigt vid en mer
omfattande studie. En mer omfattande studie skulle kunna inbegripa mer internationella
forskningsartiklar som tillåter jämförelser mellan svenska och internationella förhållanden. På
grund av studiens resursramar lades dock fokus på en mer fördjupad nationell granskning.

Urvalet av intervjupersoner bestod av sex personer från två kommuner i Stockholmsområdet.
Ett så begränsat urval är inte representativa för landets samtliga socialsekreterare, inte heller
var det ambitionen med denna kvalitativa uppsats. Istället lades fokus på att lyfta fram
socialarbetares uppfattningar utifrån deras lokala förhållanden på socialkontor i ett par
invandrartäta kommuner i Stockholmsområdet. Att utreda om denna studiens resultat kan
generaliseras på exempelvis socialkontor i invandrartäta kommuner i Göteborg och Malmö,
skulle kräva en diskussion som är alltför djupgående för denna uppsats. Med andra ord har
denna uppsats, inklusive intervjumaterial, naturligtvis inte skapat en fullständigt
generaliserbar kunskap i sig, utan bygger på socialarbetarnas subjektiva erfarenheter från sin
lokala yrkesutövning. Resultaten från uppsatsen visar ändå hur olika arbetsvillkor kan påverka
socialarbetars handlingsutrymme i beslut om försörjningsstöd, och därmed även påverka den
makt klienterna har över sina liv och vardag.
Resultaten från uppsatsen visar på nyanserade intervjusvar vilka är i linje med tidigare
forskning. Denna tidigare forskning baserades på större urval och en användning av
kvalitativa samt kvantitativa metoder. Tidigare forskning som refererat inom detta
forskningsområde tycks alltså nå mycket snarlika analysresultat, oavsett vilken metod de vilar
på.
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Det går även att diskutera studiens teoretiska utgångspunkt. Empowermentperspektivet har
använts för att studera socialt arbete både i svenska och internationella studier. Utifrån det
teoretiska ramverket kan man förstå både socialarbetare och klienters handlingsutrymme.
Resultaten från uppsatsen visar att i kommun B överfördes mera makt till socialarbetarna
genom tydligare direktiv och upplevt större handlingsutrymme än i kommun A. Detta
återspeglades även i att socialsekreterarna i kommun B upplevde större möjligheter att
överföra makt till klienterna med målsättningen att göra dem oberoende och självförsörjande.

Kvalitativa intervjuer var en ändamålsenlig metod för att svara på studiens frågeställningar.
Detaljerade intervjusvar kunde utförligt beskriva både socialsekreterarnas uppfattningar om
sitt eget, men även klienternas, handlingsutrymme. En svaghet kan vara att intervjuerna
genomfördes via telefon. I jämförelse med intervjuer ansikte mot ansikte så blev det inte
möjligt att genom telefonintervjuer avläsa respondenternas mimik och kroppsspråk.
Eventuellt minskar det intervjuernas validitet i och med att intervjuaren fick mindre
möjligheter att utveckla en känsla för om respondenterna svarade sanningsenligt. Däremot
medgav telefonintervjuerna större fokus på det som yttrades, samtidigt som
telefonintervjuerna gjorde det möjligt att läsa av intervjupersonernas trovärdighet utifrån
tonläge och uttryckssätt. Dessutom medgav telefonintervjuer följdfrågor som försäkrade att
intervjupersonen verkligen förstått frågan.

En framtida studie skulle kunna baseras på identiska frågeställningar och kvalitativa intervjuer
men inkludera andra typer av kommuner. För att utvidga studiens område till att inte enbart
omfatta invandrartäta kommuner i en storstadsregion. Ett annat förslag skulle kunna vara att
forska vidare på frågan om försörjningsstöd och hur detta skulle bidra respektive hindra
klienter från att bli självförsörjande då försörjningsstöd kommer troligen att vara en aktuell
fråga inom socialt arbete i framtiden också.
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Bilaga 1 – Informationsbrev
Jag heter Mahjabin Azeem och studerar på socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle. I
utbildningen ingår att genomföra en kandidatuppsats (C-uppsats). Studiens syfte är att belysa
möjligheterna till ett självständigt liv för de individer som uppbär försörjningsstöd. Detta
kommer att studeras i två kommuner. Uppsatsen kommer att publiceras på diva-portal.com
efter att den blivit godkänd av lärosätet.

Ditt deltagande består i en intervju via telefon eller besök. Intervjun beräknas ta 20-30
minuter. Hela intervjun kommer spelas in och behandlas konfidentiellt. Det betyder att
intervjuerna kommer avidentifieras och behandlas i enlighet med bestämmelserna i
Sekretesslagen. Du är alltså trygg i en frivillig medverkan som du kan avbryta när som helst.
Inte heller kommer någon av din information att kopplas till dig, din arbetsplats eller
arbetsort.

Om du accepterar att medverka i studien kommer du att kontaktas per telefon för att
bestämma tid för träff och genomförande av intervjun. Vid frågor eller funderingar kan du nå
mig på nedanstående kontaktuppgifter

Hälsningar
Mahjabin Azeem
ofk12msi@student.hig.se
Högskolan i Gävle

Bilaga 2 – Intervjuguide
1. Arbetar Du utifrån något särskilt arbetssätt eller arbetsmetod?
2. Kan Du berätta om hur Du arbetar utifrån olika metoder när det gäller handläggning av
ekonomiskt bistånd?
3. Arbetar Du bara med ekonomiskt bistånd eller har du fler arbetsområden? Om Du har fler
arbetsområden, i så fall vilka?
4. Hur länge har Du arbetat med handläggning av ekonomiskt bistånd?
5. Vad har Du för utbildning?
6. Hur många ärenden har Du per månad i genomsnitt?
7. Har du olika typer av ärenden? Om ja, vilka?
8. Träffar Du klienterna? Om ja, hur ofta? Om inte, varför?
9. Träffar du klienter som till exempel har missbruksproblematik eller har upplevt våld i
hemmet? Om ja, vad gör ni då? Har ni anpassad arbetsmetod för dessa klienter?
10. Hur arbetar du för att utforma biståndet så att det stärker klientens möjligheter till att leva
ett självständigt liv?
12. Samverkar Ni med några andra myndigheter eller organisationer? Om ja, hur ser
samverkan ut?
13. Har klienterna möjlighet att påverka vilka insatser/åtgärder som vidtas? Om ja, i vilken
utsträckning? Om inte, varför?
14. Gör ni uppföljningar med klienten gällande de insatser/åtgärder som görs? Om ja, i så fall
hur ofta och på vilket sätt? Om inte, varför?
15. Hur många lyckas ni hjälpa att ta sig ut ur försörjningsstödssystemet, ungefär per månad?
16. På vilket sätt hjälper Ni klienterna att ta sig ur stödsystemet?
17. Stannar några kvar i stödsystemet en längre tid och finns det de som ”kommer och går”?
Vad beror det på i så fall?
18. Hur uppfattar Du att klienterna upplever det att komma till försörjningsstödsenheten?
19. Hur bedömer du ditt handlingsutrymme när det gäller val av metod?
20. Skulle Du vilja förändra något inom försörjningsstöd i din kommun på något sätt? Om ja,
hur?
21. Hur mycket kan du som socialsekreterare påverka det arbetsmetoder som används i din
kommun?
22. Har Du något Du skulle vilja tillägga om arbetet med försörjningsstöd i din kommun?

