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Abstract 

The purpose of the study was to gain knowledge about how social workers perceive the 

underlying factors that may be behind clients’ need of social assistance for longer 

periods. A qualitative approach has been used and six telephone interviews with social 

workers from two different municipalities in Stockholm have been performed. The 

results show that the social workers’ views are that individuals are in need of social 

assistance because they are unemployed and because they can not speak Swedish, but it 

also depends on the client's relationship to the social worker and the municipality's 

employee turnover. The social services can help to prevent clients from being trapped in 

a long term need of social assistance, for example by clarifying the municipal rules and 

regulations, by developing and introducing new activities in the municipality and / or by 

reducing employee turnover and workload. 

Keywords: social worker, social assistance, unemployment 
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att få kunskap om hur socialsekreterare ser på de faktorer som 

kan ligga bakom arbetsföra klienters behov av försörjningsstöd under längre perioder. 

Kvalitativ metod har använts och sex telefonintervjuer med socialsekreterare från två 

olika kommuner i Stockholm har genomförts. Informanternas bild är att individer är i 

behov av försörjningsstöd eftersom de är arbetslösa och på grund av bristande kunskap i 

svenska, men det kan även bero på klientens relation med socialsekreteraren och 

kommunens höga personalomsättning. Socialtjänsten kan hjälpa till med att förhindra 

att klienter fastnar i ett långvarigt behov av försörjningsstöd, exempelvis genom att 

förtydliga kommunens regler och riktlinjer, genom att utveckla och införa nya insatser i 

kommunen och/eller genom att minska personalomsättningen och arbetsbelastning. 

 

Nyckelord: social worker, social assistance, unemployment 
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Förord 

Det har varit en stor utmaning att skriva detta examensarbete helt själv och därför vill 

jag tacka alla personer som hjälpt mig att göra denna studie möjlig. Jag vill tacka min 

sambo som har hjälpt mig väldigt mycket med min dotter under den tid som jag har 

ägnat åt studier. Jag vill även tacka alla socialsekreterare som har ställt upp på att delta i 

telefonintervjuer med mig.  

Idén till detta examensarbete väcktes under min praktikperiod på 

försörjningsstödsenheten i en av Stockholm läns kommuner. När jag såg hur 

socialsekreterarna arbetade med klienterna började jag fundera över vad som gjorde att 

dessa klienter fortsatte att leva på försörjningsstöd. När det sedan var dags för mig att 

forska om ett valfritt ämne inom socialt arbete såg jag detta som en möjlighet att forska 

vidare om mitt lilla dilemma. 

 

Lejla Hassan Said Neama 

Stockholm September 2015 
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Kapitel 1: Inledning 

Individer som inte kan bidra till sin egen försörjning exempelvis genom ett eget arbete 

med en inkomst, kan ansöka om försörjningsstöd
1
 hos socialtjänsten. Det ekonomiska 

biståndet är avsett att tillfälligt hjälpa de individer som är i behov av detta. Klienter får 

då ekonomiskt bistånd från socialtjänsten, samtidigt som socialtjänsten även hjälper 

dem med att bli självförsörjande igen, exempelvis genom kommunens insatser 

(Socialstyrelsen, 2013). Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i 4 kap. 1 § 

Socialtjänstlagen (SFS 2010:52), men för att omfattas av detta måste klienter först 

uppfylla kraven för detta. Ett av dessa krav är exempelvis att de individer som bedöms 

kunna stå till arbetsmarknadens förfogande måste söka arbete och delta i de aktiviteter 

som kommunen erbjuder (Regeringsrättens årsbok, RÅ 2009:103). Andrén och 

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

erhåller försörjningsstöd en dag kan komma att lämna socialbidragsbehovet för alltid, 

att man förr eller senare kommer tillbaka till behovet av försörjningsstöd. Enligt 

författarna har även arbetsmarknaden en stor påverkan på individernas möjligheter till 

att undvika att bli långvarigt beroende av försörjningsstöd (Andrén & Gustafsson, 

2004). Dessutom minskar klienters chanser till att komma ut i egen försörjning för varje 

månad de erhåller försörjningsstöd (Socialstyrelsen, 1999, ref. i Bergmark & Bäckman, 

2004). 

 

I en rapport skriven av Socialstyrelsen (2014a) redovisas hur många vuxna människor som 

erhåller ekonomiskt bistånd i Sverige. Enligt rapporten har antalet klienter med ett 

långvarigt behov (mer än 10 månader) av försörjningsstöd ökat från år 2011 till 2014 med 

16 % och de klienter som erhållit försörjningsstöd i mer än tre år har ökat med 27 %. Under 

år 2014 utgjorde det totala antalet personer med försörjningsstöd under en längre period 4,4 

% av Sveriges befolkning och under år 2013 utgjorde dessa klienter cirka 228000 hushåll, 

varav 140000 personer var. I rapporten har författaren även kommit fram till att behovet av 

försörjningsstöd är vanligare i de större kommunerna än i de små, men att antalet 

                                                 
1
 Försörjningsstöd – Detta begrepp kommer i denna uppsats att vara synonymt med begreppet 

ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens definition av begreppet är att individer ska kunna få ekonomisk 

hjälp när de har svårt att försörja sig själva. Detta kan exempelvis bero på arbetslöshet eller sjukdom 

(Socialstyrelsen, 2013). Det ekonomiska biståndet ska motsvara vad en låginkomsttagare i kommunen har 

råd att köpa (Socialstyrelsen, 2015b).  
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biståndsmottagare de senaste åren har ökat allt mer, även i de mindre kommunerna. 

Enligt rapporten kan en jämförelse mellan två liknande kommuner uppvisa olika resultat 

bl.a. pga. skillnader mellan tillgången till insatser och arbetssätt. Rapporten nämner även att 

behovet av försörjningsstöd hos den enskilde kan påverkas av flera olika faktorer, 

exempelvis kan det bero på att individen inte har något arbete med en inkomst eller att hen 

är sjuk (Socialstyrelsen, 2014a). 

 

På SVT:s hemsida finns ett reportage där det framkommer att försörjningsstödet har 

negativa konsekvenser för landets kommuner, eftersom pengar som kan gå till annat går 

åt till att betala ut försörjningsstöd. Detta exempelvis pga. att arbetslösa personer inte 

längre kan få ersättning från a-kassan och då istället vänder sig till socialtjänsten för 

hjälp (Skillemar, 2014). Dessutom hänvisar en rapport av Socialstyrelsen (2014a) till tre 

olika studier som har visat att personer med ekonomiskt bistånd senare kan komma att få en 

känsla av utanförskap samt att det kan minska deras möjligheter att få ett arbete (Bergmark 

& Bäckman, 2007; Social rapport 2006 & Social rapport 2010, ref. i Socialstyrelsen, 

2014a). Utifrån barnperspektivet kan barnens utveckling i de familjer som får 

försörjningsstöd under en längre period påverkas bl.a. genom försämrade skolresultat 

och försämrad hälsa, därför är det av extra stor betydelse att barnens föräldrar får hjälp 

med att hitta ett arbete med en inkomst (Socialstyrelsen, 2014a). 

 

Problemformulering 

Detta examensarbete kommer att handla om olika socialsekreterares erfarenheter och 

perspektiv på klienters behov av försörjningsstöd under en längre period. Studien riktar 

in sig på att undersöka hur socialsekreterare uppfattar bakomliggande faktorer till 

klienternas behov av försörjningsstöd.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva och analysera socialsekreterares 

erfarenheter och perspektiv på vilka de bakomliggande faktorerna är till att klienter som 

är helt eller delvis arbetsföra fortsätter att leva med försörjningsstöd under en längre 

period. 

 Vilka erfarenheter har socialsekreterare av de bakomliggande faktorerna till att 

klienter som är helt eller delvis arbetsföra är i behov av försörjningsstöd? 



 

7 

 

 Hur reflekterar socialsekreterare kring vad som ligger bakom att klienter som är 

helt eller delvis arbetsföra stannar kvar i sitt bidragstagande under en längre 

period? 

 Vad anser socialsekreterare att socialtjänsten kan göra för att förebygga att helt 

eller delvis arbetsföra klienter stannar kvar i ett bidragsberoende? 

Avgränsningar 

Jag har valt att begränsa mina frågor i intervjuerna till att bara handla om arbetet med de 

klienter som är helt eller delvis arbetsföra. Detta för att hålla mig till mitt syfte utan att 

göra arbetet för stort, men även för att jag ska hinna göra en studie som ligger inom den 

angivna tidsramen.  

Relevans för socialt arbete 

Genom denna studie kommer läsaren att få en erfarenhetsbaserad bild utifrån 

socialsekreterarnas perspektiv av varför klienter fortsätter att leva på ekonomiskt 

bistånd och därmed inte blir självförsörjande. Studien kan även bidra till en djupare 

förståelse kring självförsörjningsproblemet och därmed underlätta socialsekreterares 

arbete med att hjälpa sina klienter ut i egen försörjning både i de kommuner som 

kommer att undersökas och i andra kommuner.  

 

Uppsatsens disposition  

Här kommer en kort beskrivning om vad varje kapitel kommer att handla om, för att 

underlätta läsarens orientering i uppsatsen, samt för att få en helhetsbild av hur 

uppsatsen är uppbyggd. Efter detta inledande kapitel där bl.a. studiens syfte och 

frågeställningar presenteras kommer ytterligare sex kapitel. I kapitel 2 får läsaren mer 

kunskap om vad försörjningsstöd är för något. I kapitel 3 presenteras forskning som 

tidigare har gjorts inom det område som denna studie riktar sig mot i syftet och 

frågeställningarna, utifrån tre teman: anledningar till försörjningsstöd, vilka är i behov 

av försörjningsstöd och socialtjänstens arbete. I kapitel 4 beskrivs ett teoretiskt 

perspektiv, socialkonstruktivismen. I kapitel 5 beskrivs vilka metoder som har använts 

vid studiens genomförande. Här beskrivs tillvägagångssätt, begränsningar, 

analysverktyg, författarens förförståelse, uppsatsens trovärdighet och sist avslutas 

kapitlet med en beskrivning av de forskningsetiska ställningstagandena. I kapitel 6 

redovisas resultaten utifrån den insamlade empirin. Vid analys av resultaten kommer 
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även en koppling att göras till den tidigare forskningen och socialkonstruktivismen. 

Kapitel 7 är det avslutande kapitlet. Här kommer en diskussion att föras kring kapitel 5 

och 6, samt olika förslag till vidare forskning. 

Begreppsförklaringar 

Skälig levnadsnivå – Enligt Socialtjästlagen ska en individ genom försörjningsstödet 

nå en skälig levnadsnivå, vilket bl.a. innebär att socialtjänsten hjälper klienterna med att 

få sitt behov tillgodosett utifrån vad som anses vara normalt. Behovet kan tillgodoses 

genom olika stödformer, exempelvis genom ett ekonomiskt bistånd. Vad som är en 

skälig levnadsnivå kan variera från person till person och från en period till en annan, 

vilket innebär att man alltid måste göra en individuell bedömning (Socialstyrelsen, 

2013). 

Riksnorm - Till socialtjänstens hjälp används något som kallas för riksnormen och 

gäller för hela landet. I riksnormen (se bilaga 3) kan man hitta information om hur 

mycket ekonomiskt bistånd som socialtjänsten kan betala ut till klienter, i form av 

pengar. Det ekonomiska biståndet avser kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek 

och fritid, hygien, barnförsäkring och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror (t.ex. 

kostnader för toalett och glödlampor) och sist har vi kostnader för dagstidning, telefon 

och TV-avgift (Socialstyrelsen, 2013).  

Socialsekreterare – I denna uppsats kommer begreppet socialsekreterare att vara 

synonymt med ekonomihandläggare och avser de handläggare som arbetar med 

individer som är i behov av försörjningsstöd. 

Självförsörjande – Begreppet är i denna uppsats synonymt med ”försörja sig själv”. 

Enligt Socialstyrelsens definition av begreppet blir en individ självförsörjande när man 

exempelvis har ett eget arbete med en inkomst eller när man får ersättning från någon 

myndighet, såsom försäkringskassan. När man med andra ord inte längre är i behov av 

försörjningsstöd eftersom man har fått sitt behov tillgodosett från annat håll 

(Socialstyrelsen, 2013). 

Långtidsklienter – Med detta begrepp avses de klienter som är i behov av 

försörjningsstöd under längre perioder. Med längre period menas i denna studie de 

klienter som varit i behov av försörjningsstöd i mer än tre månader.  
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Kapitel 2: Försörjningsstöd 

I detta kapitel presenterar författaren vad försörjningsstöd är, där läsaren bl.a. kommer 

att få kunskap om ansökan om försörjningsstöd och vilka krav som kan ställas på 

klienten. 

När en person hamnar i en ekonomisk kris och inte längre kan försörja sig själv, 

exempelvis genom ett eget arbete med en inkomst, kan hen vända sig till socialtjänsten 

för att ansöka om försörjningsstöd, vilket innebär att personen får ekonomisk hjälp. 

Målet med detta bistånd är att underlätta och öka individens möjligheter att i framtiden 

kunna bli självförsörjande och därmed leva självständigt utan några ekonomiska bidrag 

från socialtjänsten. Socialtjänsten har alltså två uppdrag, dels att hjälpa individen mot 

självförsörjning, exempelvis genom att erbjuda olika insatser, dels genom att hjälpa 

klienten ekonomiskt under den period som klienten inte är självförsörjande. Däremot 

måste de individer som är i behov av försörjningsstöd först uppfylla de krav som finns 

för att vara berättigad till ekonomiskt bistånd innan de kan få någon hjälp, se avsnitt 

krav för försörjningsstöd (Socialstyrelsen, 2013).  

Det ekonomiska biståndet är en rättighet 

Enligt 4 kap. 1 § i Socialtjänstlagen framgår att det ekonomiska biståndet är en rättighet. 

Med detta menas att en individ har rätt till försörjningsstöd om man inte kan försörja sig 

själv och därmed få sina behov tillgodosedda. Individen har även rätt till bistånd för sin 

livsföring i övrigt, vilket är det som en individ är i behov av i sin vardag, men som inte 

omfattas av försörjningsstödet. Detta kan exempelvis vara bistånd för tandvård, för 

spädbarnsutrustning, för ett särskilt boende eller för hemtjänst. Med rätten till bistånd 

följer ett krav på att individen ska göra allt som hen kan för att kunna bli 

självförsörjande och om hen då exempelvis kan stå till arbetsmarknadens förfogande 

innebär detta att hen måste försöka få ett arbete med en inkomst (SFS 2010:52). 

I 4 kap. 3 § framgår det mer tydligt vad som ingår i försörjningsstödet. Enligt lagen 

finns det två olika typer av försörjningsstöd och genom en individuell bedömning kan 

socialtjänsten veta om individen har rätt till båda. I den första typen av försörjningsstöd 

som alla individer har rätt till ingår det som framgår i riksnormen (se bilaga 3), som är 

densamma för alla kommuner i Sverige. Dit hör bl.a. ekonomiskt bistånd för livsmedel, 

kläder och skor och hälsa och hygien. I den andra typen av försörjningsstöd som inte 
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alla individer har rätt till och där man utgår ifrån en individuell bedömning ingår så 

kallade skäliga kostnader för exempelvis boende, hushållsel, arbetsresor och 

hemförsäkring (SFS 2009:1233). 

Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) är klienter som erhåller ekonomiskt bistånd 

från socialtjänsten inte återbetalningsskyldiga, men däremot finns det några undantag 

som framgår i 9 kap. 1 § och 2 § Socialtjänstlagen, exempelvis att klienter måste betala 

tillbaka ekonomiskt bistånd som socialtjänsten felaktigt har betalat ut till klienten (SFS 

2014:468).  

Enligt 4 kap. 1b § Socialtjänstlagen omfattas klienter som har ett arbete av den särskilda 

beräkningsregeln. Detta innebär att de klienter som har erhållit försörjningsstöd 

konstant under de senaste sex månaderna, får behålla 25 % av sin lön. Detta innebär att 

25 % av klientens inkomster inte räknas med i bedömningen av ekonomiskt bistånd. 

Däremot gäller detta endast i två år och efter detta måste klienter erhålla 

försörjningsstöd i ytterligare sex månader för att omfattas av regeln igen (SFS 

2013:421). 

Krav för försörjningsstöd 

Enligt Regeringsrättens årsbok, RÅ har en individ rätt till ekonomiskt bistånd, men inte 

kravlöst. Detta innebär att klienter först måste uppfylla kraven för att vara berättigade 

försörjningsstöd. Med hänvisning till 4 kap. Socialtjänstlagen står det i rättsfall RÅ 

2009:103 att de arbetslösa klienter som kan stå till arbetsmarknadens förfogande, måste 

söka arbete för att vara berättigade försörjningsstöd. Eftersom individen är skyldig att 

söka ett arbete är individen även skyldig att delta i de aktiviteter/insatser som 

kommunen erbjuder, för att klienten ska kunna bli självförsörjande. Däremot måste 

detta ske med hänsyn till klientens frivillighet och självbestämmande (RÅ 2009:103). 

Lagen om arbetslöshetsförsäkring beskriver utifrån fem punkter vad det innebär att som 

klient stå till arbetsmarknadens förfogande. Dessa är exempelvis att klienten ska vara 

oförhindrad att arbeta, vara inskriven på arbetsförmedlingen, kunna ta vilket jobb som 

helst (om arbetet är lämpligt), aktivt söka arbete och upprätta en individuell 

handlingsplan med arbetsförmedlingen (SFS 1997:238). Med hänsyn till 4 kap. 4 § 

Socialtjänstlagen kan socialsekreterare även kräva att klienten ska gå på en praktik 
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(2013:421), men trots att klienten deltar i praktiken räknas hen fortfarande som 

arbetsför, enligt 4 kap. 6 § Socialtjänstlagen (2010:1284).  

De krav som klienter måste uppfylla för att vara berättigade ekonomiskt bistånd varierar 

från person till person, eftersom socialsekreterare enligt Socialtjänstlagen måste göra 

individuella bedömningar (SFS 2001:453, jfr Socialstyrelsen, 2013). För rätten till 

ekonomiskt bistånd kan klienter komma att behöva visa upp underlag som visar att de 

gör allt vad de kan för att bli självförsörjande, exempelvis att de letar efter ett arbete. 

Enligt ett rättsfall i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) kan socialsekreterare begära in 

läkarintyg från klienter för att de ska kunna bekräfta att de inte kan arbeta pga. psykiska 

eller fysiska problem. Däremot kan socialsekreterare inte begära att klienter genomgår 

en läkar-/psykologundersökning (vilket kan behövas för att få ett läkarintyg, finns ingen 

lag om detta), eftersom Socialtjänstlagen bl.a. omfattar klienters frivillighet och 

självbestämmande (HFD 2011:49). Enligt Regeringsrättens årsbok (RÅ) kan 

socialsekreterare däremot avslå försörjningsstödet för klienter med missbruk, eftersom 

klienterna inte vill behandlas för sitt missbruk och undviker behandlingsplanerna för 

detta. Trots detta har regeringsrätten i ett fall (RÅ 2009:103) beviljat en person 

försörjningsstöd för hyra, för att hen ska nå en skälig levnadsnivå, trots att individen 

missbrukar och inte följer sin behandlingsplan. Regeringsrättens motivation är att med 

hänsyn till individens frivillighet och självbestämmande kan socialtjänsten inte avslå 

försörjningsstöd pga. att individen inte går på en rehabiliteringsinriktad insats (RÅ 

2009:103, jfr RÅ 83 2:70 och RÅ 84 2:86).  

Att ansöka om försörjningsstöd 

För att erhålla ekonomiskt bistånd måste klienten börja med att lämna in en ansökan till 

den kommun som klienten bor i (där klienten vistas). Det finns inga krav för hur en 

ansökan måste lämnas in, enligt Socialtjänstlagen (2001:453) och därför kan klienten 

själv välja om hen vill lämna in den muntligt, skriftligt eller exempelvis mejla in 

ansökan till socialtjänsten. Vissa kommuner erbjuder klienterna nybesök vid den första 

ansökan, vilket innebär att kommunen måste boka in en tid så fort som möjligt, enligt 

beslut från Justitieombudsmannen (JO 2012-04-12, dnr 4031-2011) får det inte ta mer 

än sju veckor. Inför det första besöket får klienten information om vilka uppgifter som 

socialtjänsten behöver om personen för att kunna utreda hens rätt till ekonomiskt 

bistånd (Socialstyrelsen, 2013).  
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Socialtjänstens kontroller sker med respekt för klientens integritet. Enligt ett beslut från 

JO (2012-12-07, dnr 2816-2011) kan klienten komma att behöva lämna in ett 

kontoutdrag, men detta får inte bli en rutin, eftersom socialtjänsten måste ta hänsyn till 

klientens självbestämmanderätt och integritet. Klienten kan därför välja att inte lämna ut 

kontoutdraget eller delar av det, vilket inte påverkar ansökan om ekonomiskt bistånd 

(Socialstyrelsen, 2013). De kontroller som socialsekreteraren vid det första besöket kan 

komma att behöva göra är bl.a. att styrka klientens identitet, att klienten lagligt får vistas 

i Sverige, om klienten har några barn (vårdnad), om klienten har några inkomster 

(exempelvis genom arbete eller ersättningar från annat håll) och om klienten har några 

tillgångar, exempelvis bil eller fastighet (Socialstyrelsen, 2013). Enligt 11 kap. 

Socialtjänstlagen kan socialtjänsten hämta uppgifter som rör klienten från andra 

organisationer, exempelvis från försäkringskassan eller arbetsförmedlingen (SFS 2009:1 

005; SFS 2008:971; SFS 2011:1 407; SFS 2010:204).   

När socialsekreteraren har fått en helhetsbild av klientens situation och har tillräckligt 

med underlag för att kunna ta ett beslut, görs en bedömning om klienten har rätt till 

bistånd eller inte. Om klienten inte har kommit in med tillräckligt med underlag kan 

ansökan om ekonomiskt bistånd avslås (Socialstyrelsen, 2013). Däremot är 

socialsekreterare skyldiga att kommunicera med de klienter som kommer att få avslag 

på sin ansökan, för att klienterna ska ha chans att yttra sig över beslutet, enligt 17 § 

Förvaltningslagen, FL (SFS 2009:434). I de fall där klienten får ett avslag, men anser att 

hen har rätt till ekonomiskt bistånd kan en överklagan om ekonomiskt bistånd enligt 4 

kap. 1 § Socialtjänstlagen göras till allmänna förvaltningsdomstolen (SFS 2014:468).  
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Kapitel 3: Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer jag att presentera forskning som tidigare har gjorts inom det 

område som denna studie rör. Kapitlet inleds med den sökprocess jag har använt mig 

av. Den tidigare forskningen kommer att delas upp i tre olika teman utan någon speciell 

rangordning: anledningar till försörjningsstöd, vilka är i behov av försörjningsstöd, samt 

socialtjänstens arbete. I slutet sammanfattas alla tre delar som sedan tillsammans utgör 

en generell slutsats av den tidigare forskningen. Kapitlet kommer att avslutas med en 

beskrivning av hur den tidigare forskningen kommer att användas i studien. Under 

metodkapitlet kommer den sökprocess som har använts för att få fram den tidigare 

forskningen att presenteras. 

Sökprocess av tidigare forskning 

De artiklar som är presenterade i detta kapitel är alla kollegialt granskade via peer-

review för att garantera kvaliteten och kommer från databasen Discovery. Inga artiklar 

kommer från databaserna SocIndex, SwePub och Web of Science, eftersom jag hittat 

samma artiklar i Discovery. Utifrån hundratals artiklar har jag endast valt ut de som jag 

funnit mest relevanta för studiens syfte och som jag anser kan ge mig en bakgrund av 

vilka resultat som andra forskare har kommit fram till om det ämne jag skriver om. De 

artiklar som jag har funnit mest relevanta har jag valt genom att läsa artiklarnas 

sammanfattningar och därefter har jag valt de artiklar som tydligast visat att de handlar 

om försörjningsstöd och klienter med ett långvarigt behov av försörjningsstöd. En 

geografisk avgränsning har även gjort till endast Sverige, eftersom studien handlar om 

situationen i Sverige. 

Alla sökningar har varit på engelska förutom några enstaka sökord på svenska och jag 

har testat att skriva orden i olika ordning och på olika sätt för att få fram det jag letar 

efter (exempelvis genom citattecken ” ” och trunkering *). Vissa ord har jag kommit på 

själv medan jag har hittat andra ord genom att titta på vad databaserna själva ger för 

förslag på vidare sökning eller genom att titta på vilka ord artiklarna har som nyckelord. 

 Sökord på svenska: Socialbidrag, Ekonomiskt bistånd, Försörjningsstöd 
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 Sökord på engelska: social service, social assistance, livelihood support, long 

term social assistance, human services, organization, social worker, discretion, 

financial assistance, unemployment. 

Tema 1: Anledningar till försörjningsstöd 

Andrén och Gustafsson (2004) skriver i sin artikel om de mönster som är mest 

förekommande bland socialbidragstagare i Sverige. Studien sträcker sig från början av 

1990-talet till slutet av 1990-talet och har visat att de yngre individerna löper en större 

risk att hamna i ett socialbidragsbehov, vilket även gäller för de individer som bor själva 

och de som har barn (Andrén & Gustafsson, 2004, jfr Minas, 2010).  En av 

anledningarna till att det är fler yngre som behöver försörjningsstöd än äldre är pga. att 

unga personer som inte är självförsörjande inte ska leva på sina föräldrars ekonomi. 

Författarna beskriver att det finns andra europeiska länder där de unga vuxna får 

ekonomisk hjälp av sina föräldrar när de inte kan försörja sig själva exempelvis genom 

ett eget arbete med en inkomst. I Sverige, menar författarna, att det därför är vanligt att 

det är fler unga vuxna som får försörjningsstöd, eftersom föräldrarna till skillnad mot 

andra europeiska länder, inte ska behöva bli en inkomstkälla som barnen lever på och 

därför kan barnen vända sig till socialtjänsten för hjälp. Andrén och Gustafssons studie 

som sträcker sig från år 1987 till år 1997, har även visat att när man väl har hamnat i ett 

långvarigt behov av försörjningsstöd är det väldigt ovanligt att man helt lämnar 

försörjningsstödet, men däremot har studien visat att man under hela den tid som man 

erhållit försörjningsstöd, under kortare perioder varit självförsörjande. Artikeln nämner 

även två faktorer som visat sig vara vanliga bland de som lämnat försörjningsstödet 

helt. Den ena faktorn är att klienterna valt att lämna landet och den andra faktorn är att 

klienten avlidigt, vilket har visat sig vara vanligare än utvandring och drabbar mest 

männen (Andrén & Gustafsson, 2004). 

 

Hur länge man är i behov av försörjningsstöd har visat sig bero på hushållets storlek och 

sammansättning. Forskning har exempelvis visat att ensamstående föräldrar till skillnad 

från andra har större möjlighet att bli självförsörjande. Männen har större chans än 

kvinnorna att bli självförsörjande (Bergmark & Bäckman, 2001, ref. i Bergmark & 

Bäckman, 2004). Detta kan bero på att kvinnorna oftast hittar ett arbete där inkomsten 

inte är tillräckligt hög för att de ska kunna bli självförsörjande och tvingas därför att 
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komplettera den resterande summan via försörjningsstödet (Bergmark & Bäckman, 

2004). 

Under 1990-talet hamnade Sverige i stor ekonomisk kris som började med att landets 

ekonomi överhettades, där exempelvis landets arbetsmarknad blev överfull, följt av en 

väldigt hög grad av arbetslöshet (Magnusson, 2002). Studier som senare år kommit 

fram till att arbetslösheten är en av de bakomliggande faktorerna till att klienter är i 

behov av försörjningsstöd under längre perioder, kopplar oftast sin forskning som ett 

resultat av Sveriges ekonomiska kris under 1990-talet (Bergmark & Bäckman, 2004; 

Brännström & Stenberg, 2007). 

Arbetsmarknaden har en stor påverkan på individernas möjligheter till att undvika ett liv 

på försörjningsstöd, eftersom ett arbete med en inkomst tillgodoser individens 

försörjningsbehov. Detta innebär att när situationen blir sämre på arbetsmarknaden ökar 

socialbidragstagarna och tvärtom, eftersom utan ett arbete får individerna ingen inkomst 

och kan därmed inte försörja sig själva, vilket leder till att de vänder sig till 

socialtjänsten (Andrén & Gustafsson, 2004, jfr Brännström & Stenberg, 2007). Klienter 

som lever på försörjningsstöd under längre perioder kan bl.a. kännetecknas genom att de 

har dåliga eller inga band till arbetsmarknaden och ingen utbildning eller en lägre 

utbildning än den som efterfrågas (Korpi, 1971, Statistics Sweden, 1987 & 

Socialstyrelsen, 1999, ref. i Bergmark & Bäckman, 2004).  

Brännström och Stenberg (2007) har skrivit en artikel som ställer frågan om 

försörjningsstödet från socialtjänsten ökar antalet arbetslösa och genom att göra en 

studie som sträcker sig från år 1991 och fram till år 2004 har de kommit fram till att 

detta inte stämmer (Brännström & Stenberg, 2007). Studien har även visat att många 

klienter kan bli omotiverade till att bli självförsörjande genom ett eget arbete, vilket kan 

leda till en välfärdskultur som innebär att man lär sig att försörja sig på andras 

bekostnad (Lindbeck, 1995, ref. i Brännström & Stenberg, 2007). Förutom motivationen 

har Nybom (2011) i sin studie kommit fram till att klienter med ett långvarigt behov av 

försörjningsstöd under 2000-talet har mindre chans till att bli självförsörjande än de 

klienter som erhöll försörjningsstöd i början av 1990-talet (Socialstyrelsen, 2006; 

Bergmark & Bäckman, 2008, ref. i Nybom, 2011). 



 

16 

 

Tema 2: Vilka är i behov av försörjningsstöd? 

Andrén och Gustafsson (2004) (som nämnts i tidigare tema) skriver om att de tre 

grupper som har störst risk att hamna i ett behov av försörjningsstöd är yngre individer, 

ensamstående, samt barnfamiljer (Andrén & Gustafsson, 2004). Bergmark och 

Bäckman (2004) skriver i sin artikel att förutom unga vuxna socialbidragstagare är det 

även många invandrare som nyligen kommit till Sverige, som hamnar i ett behov av 

försörjningsstöd under längre perioder (Bergmark & Bäckman, 2004, enligt deras 

artikel är en längre period av försörjningsstöd mer än tre månader). De skriver även 

precis som Andrén och Gustafsson (2004) kommit fram till i sin studie, att de som väl 

kommer ut från sitt försörjningsbehov oftast förr eller senare kommer tillbaka till det 

(detta gäller långtidsklienter), men de som väl blir självförsörjande är oftast från den 

yngre generationen (Bergmark & Bäckman, 2004). Artikeln kommer även fram till att 

för varje månad som klienter är kvar i sitt försörjningsbehov från socialtjänsten minskar 

chansen till att komma ut i egen försörjning (Socialstyrelsen, 1999, ref. i Bergmark & 

Bäckman, 2004).  

Att ta sig in på arbetsmarknaden är inte alltid lätt och de två grupper som under 1990-

talet var mest utsatta var unga vuxna och invandrare (Palme, Bergmark, Bäckman, 

Estrada, Fritzell, Lundberg, Sjöberg, Sommestad & Szebehely, 2003, ref. i Bergmark & 

Bäckman, 2004). Trots detta har de yngre större möjligheter än de äldre (som närmar sig 

pensionsåldern) att bli självförsörjande genom ett eget arbete. Detta beror på att den 

största delen av arbetsmarknaden inte vill anställa personer som inom kort kommer att 

pensionera sig. Dessutom söker de äldre färre arbeten än de yngre, eftersom de vet att 

det inte är långt kvar tills de pensionerar sig och är därför inte lika ivriga som de unga 

att hitta ett arbete. Konsekvensen av detta blir då att de fortsätter att leva på 

försörjningsstödet fram till att de uppfyller kraven för pensionsersättningen (Bergmark 

& Bäckman, 2004). Anledningen till att invandrare kan få problem med att komma in 

på arbetsmarknaden är flera och det är detta som gjort att de fortsatt vara i behov av 

försörjningsstöd. Några av dessa hinder är att man känner sig diskriminerad, att man 

inte kan prata det svenska språket tillräckligt bra eller att man saknar en utbildning och 

har därmed brist på kunskap. Forskning tyder även på att personer som kommer från ett 

fattigt land har fler hinder än andra personer (Edin & Åslund, 2001, ref. i Bergmark & 

Bäckman, 2004). 
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Tema 3: Socialtjänstens arbete 

Andrén och Gustafssons (2004) studie har visat att den region som en organisation 

tillhör och som individen bor i, har haft en liten betydelse för individens behov av 

försörjningsstöd och har därför inte varit något som man forskat mer om (Andrén & 

Gustafsson, 2004). Däremot har Minas (2010) gjort en studie som sträcker sig från år 

1997 och fram till 2001, där hon studerar organisationens betydelse för de 

kostnader/utgifter som socialbidraget utgör. I sin artikel nämner hon att när 

arbetslösheten i landet är hög, tvingas socialtjänsten att tänka extra mycket på sin 

budget eftersom klienterna under sådana perioder ökar. Med en begränsad budget kan 

socialtjänsten exempelvis lösa sin situation genom att höja kraven som ställs på 

klienterna och även sänka deras bidrag (Minas, 2010). Minas har försökt att studera om 

man kan sänka socialbidragsutgifterna genom omorganisering. Genom att studera de två 

olika organisationsmodellerna som Uppsalas och Skärholmens kommuner använder sig 

av, har hon märkt att det finns väldigt lite bevis som styrker att kommunerna minskar 

sina utgifter pga. hur deras organisation är uppbyggd. Därför har det varit svårt att peka 

ut exakt vilken modell som är mest effektiv (Rönnlund, 1992; Milton, 2006; Milton & 

Bergström, 1998; Thorén, 2005, ref. i Minas, 2010).  

Minas (2010) har i sin forskning om organisationens betydelse delat ut liknande fall till 

olika socialarbetare för att se hur de arbetar med sina klienter. De resultat som hon fått 

fram genom denna undersökning har skiljt sig både inom kommunen och mellan 

kommuner, eftersom nästan alla har fattat olika beslut (vissa har exempelvis beviljat 

bistånd, medan andra inte har det, och även den beviljade summan skiljer sig åt). Vad 

detta beror på har man inte riktigt kommit fram till, men de tre faktorer som man tror 

skulle kunna vara anledningen till de olika besluten är: olika mycket erfarenhet, för hög 

arbetsbelastning och riktlinjernas tillämpning i arbetet. Minas skriver att om 

socialarbetaren har något av dessa tre problem är det större chans att klienten blir 

beviljad sitt ekonomiska bistånd (Minas, 2010). Däremot har Byberg (2002, ref. i 

Minas, 2010) gjort en studie där hon kommit fram till att organisationer med bl.a. en 

hierarkisk struktur, specialisering i arbetet och fasta arbetsgrupper sparar mer än andra 

(Minas, 2010). 
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Sammanfattning och slutsats av tidigare forskning 

Enligt den tidigare forskningen finns det flera olika anledningar till varför klienter 

fortsätter att leva på försörjningsstöd. Detta kan delvis bero på hur klienters hushåll ser 

ut, hur arbetsmarknaden ser ut eller att klienter inte har någon utbildning. De som är i 

behov av försörjningsstöd är oftast yngre individer, ensamstående personer och 

barnfamiljer. Det är även invandrare och personer som inte kan tillräckligt bra svenska. 

Socialtjänsten har en begränsad budget, vilket kan innebära att kraven för 

försörjningsstöd blir fler när antalet socialbidragstagare ökar. Socialsekreterarnas 

beslutsfattande skiljer sig åt, vilket innebär att klienter i liknande situation kan få olika 

beslut. Utifrån beskrivningen av den tidigare forskningen som finns om problemet dras 

slutsatsen att bristen på tillgång till ett arbete med en inkomst är den viktigaste faktorn 

till att klienter stannar kvar i sitt behov av försörjningsstöd under längre perioder. Hur 

arbetsmarknaden ser ut har därför en väldigt stor betydelse för klienters behov av 

försörjningsstöd.  

 

Vid analys av den insamlade empirin kommer en koppling att göras i denna studie till 

den tidigare forskningen och sedan kommer även en diskussion kring detta att föras. Det 

analysverktyg som kommer att användas är meningskoncentrering.  
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Kapitel 4: Teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel kommer jag att beskriva ett teoretiskt perspektiv, socialkonstruktivismen. 

Detta perspektiv är valt med hänsyn till syftet med studien och frågeställningarna. 

Socialkonstruktivismen är vald för att undersöka hur socialsekreterarna konstruerar 

klienter och klienternas behov. Detta eftersom de dagligen i sitt arbete måste följa 

organisationens bestämda riktlinjer och eftersom deras kunskaper och erfarenheter hela 

tiden konstrueras, exempelvis när de kommer i kontakt med sina klienter eller 

medarbetare.  

I studiens resultat och analysdel kommer en koppling att göras till teorin med hänsyn till 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Analysen och resultaten kommer sedan även att 

diskuteras.  

Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivism innebär precis som ordet låter, att individen och individens 

kunskap blir socialt konstruerade. Med detta perspektiv ses individens kunskap vara 

baserad på och konstruerad i mötet med andra människor. Genom detta samspel formar 

individen ny kunskap hela tiden, eftersom nya erfarenheter aldrig tar slut. Kunskapen 

måste förstås i den situation som den kommer ifrån genom att individen interagerar med 

de andra i mötet, eftersom kunskapen kan ha olika betydelse i olika sammanhang, då 

samspelet mellan individerna kan variera. Detta samspel och interaktion med andra 

människor är en lärandeprocess som ständigt går att utveckla (Dahlin-Ivanoff, 2012). 

Mötet mellan socialsekreterare och klient behöver inte alltid bara äga rum på ett 

socialkontor, utan detta möte kan även exempelvis ske hemma hos klienten i form av ett 

hembesök, när socialsekreteraren vill veta hur klienten bor. Utifrån detta möte skapas en 

verklighet som till stor del kommer ifrån samhällets olika krav och förväntningar. Det är 

utifrån detta möte mellan socialsekreterare och klient som det sociala arbetet tar form, 

vilket innebär att utan klienter finns det inget socialt arbete. Socialtjänsten och det 

sociala arbetet förändras och utvecklas ständigt när socialsekreterarna samlar på sig ny 

information och nya erfarenheter. Hur socialsekreteraren därefter utifrån sina 

erfarenheter väljer att lösa ett problem är en konsekvens av den sociala konstruktionen. I 

mötet skapas en verklighet och eftersom den sociala konstruktionen är en process som 
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aldrig tar slut är det viktigt att socialsekreteraren får ut så mycket som möjligt av mötet 

för att få kunskap om hur verkligheten för de båda ser ut just nu. 

Konstruktionsprocessen kan beskrivas som en cirkel eftersom socialtjänsten (som en 

organisation), socialsekreterare och klienter påverkar varandra (Payne, 2008). 

Det sociala arbetet formas inte bara utifrån samhällets krav och förväntningar, utan det 

kan även formas utifrån individens diskussioner med andra människor och individens 

val av handlingar. Berger och Luckman (1971, ref. i Payne, 2008) menar att alla 

individer uppfattar verkligheten på olika sätt. Genom ett samspel mellan exempelvis en 

socialsekreterare och en klient blir de medvetna om varandras kunskap och erfarenheter, 

som i sin tur skapar en gemensam uppfattning av verkligheten. Berger och Luckmans så 

kallade sociala kunskap påverkar i sin tur individens handlingar (Payne, 2008).  

Utifrån samhällets olika förväntningar om hur en klient och en socialsekreterare bör 

vara, går klienter och socialsekreterare in i den rollen vid ett möte med varandra. 

Däremot beskriver Payne (2008) att klientrollen är en process, eftersom den är i ständig 

förändring. När klienter exempelvis kommer med sina erfarenheter och bild av 

verkligheten till ett möte med socialsekreterare påverkar de det sociala arbetet (som 

tidigare nämnts utan klienter inget socialt arbete) och därmed även socialsekreteraren, 

som får ta del av en typ av verklighet. Individens egen uppfattning och tolkning av 

andra människor avgör vilken roll motparten spelar, exempelvis om socialsekreterare 

uppfattar en person som klient, beter sig även hen som klient och tvärtom. En person 

som fått tilldelat sig rollen som klient kommer alltid att ses som klient, även om man 

inte längre erhåller försörjningsstöd. Klientskapet börjar ta form redan från början när 

individen exempelvis blir medveten om at hen är i behov av försörjningsstöd, eftersom 

man själv inte har tillräckligt med pengar för att bidra till sin egen försörjning (Payne, 

2008).  
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Kapitel 5: Forskningsmetod 

Detta examensarbete är baserat på en kvalitativ forskningsmetod. Den kvalitativa 

metoden är vald för att öka möjligheten att samla in utförliga beskrivningar i form av 

kvalitativ data kring socialsekreterarnas synpunkter och upplevelser av varför klienterna 

inte har blivit självförsörjande (jfr Bogdan & Taylor, Patton, ref. i Larsson, 2005).  

Urval 

I denna studie har intervjuerna skett med socialsekreterare från två olika kommuner i 

Stockholms län. Kommunerna kommer i denna studie kallas för kommun A och 

kommun B. Jag har kommit i kontakt med socialsekreterare från respektive kommun 

genom att kontakta deras enhetschefer. Ett informationsbrev (se bilaga 1) skickades till 

dessa chefer om vad min studie kommer att handla om och om det finns någon som är 

intresserad. Cheferna har i sin tur mejlat ut brevet till alla socialsekreterare på enheten 

och en kort tid efter började socialsekreterare ringa mig för att boka in en intervju. 

Socialsekreterarna har med andra ord läst informationsbrevet innan de kom i kontakt 

med mig. Informationsbrevet har skickats till 20 socialsekreterare i kommun A och fem 

tog kontakt med mig för att boka in en intervju. I kommun B var det sex av 60 personer 

som kontaktade mig. Jag valde att intervjua de tre första personerna från respektive 

kommun som kontaktade mig, men jag sparade kontaktuppgifterna även för de andra 

socialsekreterarna för att säkerställa att jag hade tre socialsekreterare (från varje 

kommun) att intervjua om det skulle vara någon som avbokade sin intervju.  

 

I kommun A arbetar socialsekreterare både med det sociala arbetet och med det 

administrativa (föra journal, betala ut pengar m.m.), och då har klienten bara en enda 

socialsekreterare som har hand om allt kring klienten. Kommun A är betydligt mindre 

än kommun B (om man tittar på det totala antalet invånare) och antalet 

socialbidragstagare är cirka sju procent av kommunens befolkning. I kommun B arbetar 

socialsekreterare endast med det sociala arbetet och då har klienten både en 

socialsekreterare och en bidragshandläggare som har hand om det administrativa. Det 

totala antalet socialbidragstagare i kommun B är cirka tre procent av kommunens 

befolkning.  
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Intervjuerna 

Datainsamlingen har skett i form av intervjuer med sex socialsekreterare som arbetar 

inom försörjningsstödsenheten i två av Stockholm läns kommuner (Jag har intervjuat tre 

personer från varje kommun). Intervjuerna har varit öppna (jfr Patton, Strauss & Corbin, 

ref. i Larsson, 2005) och med utgångspunkt från syftet och frågeställningarna har en 

intervjuguide (se bilaga 2) använts vid samtliga intervjuer. Intervjuerna var 

halvstrukturerade och frågorna i intervjuguiden har delats upp utifrån tre teman, med 

öppna frågor under varje tema. Denna intervjuform har valts för jag skulle ha möjlighet 

att få mer information från intervjupersonen och ställa följdfrågor om ämnen som 

kändes relevanta och intressanta för studien och som dessutom inte har 

uppmärksammats i intervjuguiden (jfr Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2012; Befring, 

1994; Larsson, 2005).  

Samtliga intervjuer har skett i form av enskilda telefonintervjuer under 30-40 minuter. 

Detta beror till största delen på att jag ville ha möjlighet att intervjua socialsekreterare 

från två olika kommuner och pga. att dessa kommuner ligger långt bort. Alla intervjuer 

har spelats in och direkt efter varje intervju har jag själv lyssnat igenom inspelningen 

och transkriberat intervjun. 

 

Genom att koda transkriberingen av intervjuerna har jag funnit 21 olika teman, 

exempelvis uppväxt, hushåll, arbetslöshet, arbetsmarknad, trygghet/bidragsberoende, 

avslagsbeslut och motivation. Dessa teman har i sin tur sorterats och delats upp i tre 

huvudteman som även kapitel sex kommer utgå från (mindre teman som liknar varandra 

har slagits ihop och de teman som inte har med studiens syfte och frågeställningar har 

tagits bort). Dessa tre teman är: anledning till behov av försörjningsstöd, det sociala 

arbetet och påverkansmöjligheter och utveckling. 

 

Namn på intervjupersonerna 

I denna studie har jag valt att ge intervjupersonerna fingerade namn för att underlätta 

läsningen av uppsatsen. Jag har försökt att använda mig av könsneutrala namn för att 

öka intervjupersonernas anonymitet. Detta eftersom antalet män som är 

socialsekreterare är väldigt få i de båda kommunerna och jag vill inte riskera att någon 

av intervjupersonerna kan identifieras.  
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I kommun A heter intervjupersonerna: 

 Alex: 23 år. Utbildad socionom och har arbetat som socialsekreterare i 

kommunen i cirka ett år. Har även arbetat ett år med socialt arbete och fyra år i 

kyrkan (med barn och ungdomar). 

 Kim: 31 år. Utbildad socionom och har arbetat som socialsekreterare i 

kommunen i 2,5 år. Har även arbetat på ett härbärge i 10 år. 

 Noa: 56 år. Utbildad socionom och har arbetat som socialsekreterare i 

kommunen i 12 år. Har även arbetat som socialsekreterare i en annan kommun i 

tre år och med andra sociala frågor i hemlandet i fem år. 

I kommun B heter intervjupersonerna: 

 Mika: 27 år. Utbildad socionom och har arbetat som socialsekreterare i 

kommunen i cirka ett år. Har även arbetat med funktionshindrade i cirka ett halvt 

år.  

 Robin: 29 år. Utbildad socionom och har arbetat som socialsekreterare i 

kommunen i cirka tre år. Har även arbetat inom vården i cirka fyra år. 

 Sam: 26 år. Utbildad socionom och har arbetat som socialsekreterare i 

kommunen i två år (1,5 år som socialsekreterare).  

Analysverktyg 

Det analysverktyg som används i denna studie är meningskoncentrering. Med 

meningskoncentrering menas det att författaren i sin analys av sina insamlade empiriska 

data koncentrerar sig och lägger sin fokus på meningen i intervjutexten 

(transkriberingen). När man analyserar utifrån meningskoncentrering innebär det att 

intervjupersonens svar sammanfattas. Författaren väljer ut det viktigaste i 

intervjupersonens svar av frågan och omformulerar sedan svaret för att göra det kortare. 

Om intervjupersonens svar på en fråga, exempelvis utgör en hel A4 sida, kan svaret 

genom meningskoncentrering kortfattas till att endast utgöra ett kort stycke. Svaret blir 

då kortare, men författaren har fått med det centrala från intervjupersonens svar (Kvale 

& Brinkmann, 2014).   
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Uppsatsens trovärdighet 

Detta avsnitt inleds med författarens förförståelse kring det problem som studien 

handlar om. Sedan kommer en presentation av studiens validitet och reliabilitet. 

Avslutningsvis beskriver författaren i vilken utsträckning studien går att generalisera.  

Förförståelse 

Min förförståelse kring det problem som denna studie fokuserar på är mest baserad på 

min uppväxt, samt på min verksamhetsförlagda utbildning på försörjningsstödsenheten i 

en av Stockholm läns kommuner. Min förförståelse är att klienter som är i behov av 

försörjningsstöd fortsätter att vara det under längre perioder eftersom de har svårt att få 

ett arbete. Av erfarenhet vet jag att väldigt många klienter inte vill leva på 

försörjningsstöd eftersom man anser att det låga ekonomiska stödet gör att man blir 

begränsad. Jag har även på nära håll sett hur begränsad ett barn kan känna sig, 

exempelvis när alla barn i klassen hade varit bortresta under sommarlovet, men inte 

barnets familj eftersom de inte hade råd till det. Av erfarenhet har jag märkt att ju längre 

klienter stannar kvar i sitt behov av försörjningsstöd, desto längre bort kommer de från 

arbetsmarknaden, vilket jag tror minskar individers möjligheter till ett självständigt liv. 

Jag har i denna studie strävat efter att ha ett objektivt ställningstagande både under 

intervjuerna med socialsekreterarna, men även under analysen av den insamlade 

empirin, för att min förförståelse inte ska styra analysen.   

 

Validitet 

För att säkerställa att jag mäter det jag har för avsikt att mäta har jag gjort en 

intervjuguide (förvalda frågor som hjälper mig att få de svar jag behöver) som är 

baserad på studiens syfte och frågeställningar (jfr Lilja, 2005). Dessutom har jag strävat 

efter att ha ett objektivt ställningstagande vid samtliga intervjuer för att säkerställa att 

jag inte påverkar intervjupersonernas svar. Jag har även aktivt lyssnat på 

intervjupersonerna, ställt följdfrågor och upprepat det de sagt under intervjun för att 

undvika missförstånd (jfr Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012).  

 Intern validitet 

Den interna validiteten är bland annat beroende av analys och tolkning av 

studiens insamlade empiriska data. För att uppnå hög intern validitet har jag 

jämfört intervjupersonernas uttalanden mellan de båda kommunerna (A & B) 
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och sedan gjort en tolkning av det de sagt. Sedan har jag analyserat uttalande 

genom koppling till den tidigare forskningen och till socialkonstruktivismen. (jfr 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2012).  

 

Reliabilitet 

Svaren från intervjupersonerna måste vara så ärliga och trovärdiga som möjligt. För att 

undvika att jag har missuppfattat något av det som intervjupersonerna sagt har jag 

kontrollerat detta genom att lyssna på en kort del av alla inspelade intervjuer vid två 

olika tillfällen och transkriberat de, sedan har jag kontrollerat om jag tolkat svaren på 

samma sätt. Jag har även i samtliga intervjuer utgått från samma intervjuguide (jfr Lilja, 

2005). För att öka reliabiliteten har jag även transkriberat varje intervju direkt efter 

samtalet, då intervjun fortfarande var färsk i minnet. Däremot har kontrollerna av 

transkriberingen skett vid andra tillfällen med några dagars mellanrum (jfr Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

Jag har försökt att inte låta min förförståelse påverka denna studies resultat och analys, 

genom att försöka vara så objektiv som möjligt både under intervjuerna och under 

analysprocessen, men det finns ändå en risk att min förförståelse omedvetet har 

påverkat studien. Min förförståelse kan exempelvis ha påverkat resultat och analysdelen 

vid tolkningen av intervjupersonernas svar (jfr Kvale & Brinkmann, 2014). 

Generaliserbarhet 

Då jag endast intervjuat ett fåtal socialsekreterare är det inte möjligt att generalisera 

resultatet av studien till att gälla och omfatta alla kommuner i Stockholms län eller till 

andra kommuner i landet. Detta beror på att studien är väldigt liten och inte går på 

djupet. Vid generalisering av studiens resultat skulle det bl.a. behövas fler 

intervjupersoner som arbetar i olika kommuner och från olika delar av landet (jfr 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). 

Forskningsetiska ställningstaganden 

I insamlingen av studiens empiri har stor vikt lagts vid de fyra forskningsetiska kraven: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet. 

Detta för att respektera intervjupersonernas svar och anonymitet, men även för att de 
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ska vara trygga i att kunna ge ärliga svar utan att exempelvis riskera sin anställning eller 

bli kritiserade av andra. 

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 att 

genomföras, samt att intervjuerna är frivilliga och att de själva får bestämma om de vill 

avbryta intervjun. Intervjupersonerna måste även enligt informationskravet bli 

medvetna om att intervjun kommer att spelas in. Intervjupersonerna ha fått denna 

information i informationsbrevet (se bilaga 1) och även i början av intervjun. 

Samtyckeskravet har uppfyllts när intervjupersonerna gav samtycke till att delta i 

intervjun och genom deltagandet har de även gett sitt samtycke till att intervjun spelas 

in. I början av varje intervju har intervjupersonen även gett 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 att vara helt anonym enligt konfidentialitetskravet och att det bara är jag som 

kommer att veta vem de är. Intervjupersonerna och vilken kommun de arbetar i kommer 

inte att kunna identifieras i detta examensarbete med hänsyn till konfidentialitetskravet. 

Jag har även informerat intervjupersonerna om att min handledare kommer att ta del av 

transkriberingen av intervjuerna. Det sista kravet enligt de fyra forskningsetiska kraven 

är nyttjandekravet. Med hänsyn till detta krav kommer all empirisk data endast att 

användas i detta examensarbete. Inspelningen av intervjuerna och transkriberingarna 

kommer att raderas när examensarbetet har fått ett godkänt betyg (Vetenskapsrådet, 

2015).  

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

Kapitel 6: 

Resultatredovisning och analys av empiri 

Detta kapitel kommer att utgöra en analys av den insamlade empirin. Med hjälp av 

meningskoncentrering som analysverktyg och citat från de olika intervjuerna kommer 

resultaten att redovisas. I analysen av intervjuerna har författaren funnit tre teman, som 

kommer att presenteras i detta kapitel: anledning till behov av försörjningsstöd, det 

sociala arbetet och påverkansmöjligheter och utveckling. Författaren kommer även i 

detta kapitel skriva om sin egen tolkning utifrån resultaten, samt om det finns någon 

koppling till den tidigare forskningen och/eller hur resultaten kan förstås ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

 

Tema 1: Anledning till behov av försörjningsstöd 

Detta tema har delats upp i tre underteman. I det första temat ”Faktorer hos klienterna” 

presenteras de faktorer socialsekreterarna beskriver (som finns hos klienterna) som 

ligger bakom klienternas behov av försörjningsstöd under längre perioder. I det andra 

temat ”Arbetslöshet och arbetsmarknad” presenteras de faktorer som går att koppla till 

arbete och i det sista temat ”Motivation” diskuteras vilken betydelse klienters 

motivation har för deras behov av försörjningsstöd. 

a) Faktorer hos klienterna 

Intervjupersonerna berättar i detta avsnitt om de bakomliggande faktorer som kan finnas 

hos klienterna själva, exempelvis att klienten har språksvårigheter eller att det finns barn 

med i bilden. 

 

Enligt intervjupersonerna finns det flera bakomliggande faktorer till att klienter som är 

helt eller delvis arbetsföra är i behov av försörjningsstöd och även flera faktorer bakom 

att klienter stannar kvar i sitt socialbidragstagande under en längre period. 

Informanterna menar att många av de faktorer som ligger bakom behovet av 

försörjningsstöd kan även vara anledningen till att man stannar kvar i sitt 

försörjningsstöd. Det informanterna här då beskriver gemensamt är att många klienter är 

invandrare med språksvårigheter, exempelvis flyktingar eller personer som uppbär en 

introduktionsersättning som staten betalar tillsammans med arbetsförmedlingen för alla 

nyanlända de första åtta månaderna, för att introducera dem till samhället 
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(Socialstyrelsen, 2013). Många hushåll består av barnfamiljer med två vuxna, men det 

finns även många ensamstående personer (mest de med barn). Sedan menar 

informanterna att många klienter även är bostadslösa (socialtjänsten kan i vissa fall 

betala hotellkostnaderna även om klienten har ett arbete, exempelvis om det finns barn i 

familjen) och många klienter har inte arbetat under en väldigt lång period (oftast 

personer med missbruksproblem som först måste genomgå exempelvis ett 

rehabiliteringsprogram). Slutligen finns det även en grupp klienter där personen har 

någon form av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning (antingen personen själv eller 

någon i hushållet, vilket leder till att personen måste anpassa sitt arbete efter den andra 

som är sjuk). Enligt intervjupersonerna har socialsekreterarna inte alla gånger lyckats 

definiera dessa klienters problem (psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, inte lika 

synligt alla gånger, klient har inte en fastställd diagnos) och då kan det vara svårt enligt 

intervjupersonerna att hitta en lämplig insats till dem. Kim från kommun A berättar 

även (förutom de faktorer som redan tagits upp) att när den nya beräkningsregeln (se 

kapitel 2) infördes stannade många klienter kvar i sitt behov av försörjningsstöd, 

eftersom när klienter får behålla 25 % av sin lön innebär det att de fortfarande hamnar 

under riksnormen (se bilaga 3) och är därmed fortfarande berättigade försörjningsstöd. 

Avseende detta berättar Alex från kommun A följande, enligt citat nedan: 

 

” /…/ har man fått en skada eller en sjukdom utomlands så har man inte möjlighet att få 

sjukersättning och då har man svårt att klara sig fastän man är ensam i sitt hushåll /…/ 

” 

Kommun A - Alex  

 

Utifrån intervjupersonernas svar tydliggörs att klienter som är i behov av 

försörjningsstöd och klienter som stannar kvar i sitt behov av försörjningsstöd, gör detta 

utifrån flera olika bakomliggande faktorer, där individen både kan omfattas av en enda 

faktor, men även av flera på en och samma gång. Anledningen till behovet av 

försörjningsstöd kan då exempelvis antingen vara endast att klienten precis kommit från 

den s.k. etableringen, men det kan även bero på att man är en barnfamilj och samtidigt 

har svårt för att lära sig det svenska språket. Detta stämmer bra överens med Andrén 

och Gustafssons (2004) resonemang om vilka tre klientgrupper som mest ansöker om 

försörjningsstöd (Andrén & Gustafsson, 2004). Bergmark och Bäckman (2004) har 

även i sin forskning kommit fram till att det finns många nyanlända invandrare bland de 
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som beviljas försörjningsstöd (Bergmark & Bäckman, 2004).  Detta tar intervjupersoner 

exempelvis upp när de bl.a. talar om klienter från den s.k. etableringen. De 

klientgrupper som nämns i den tidigare forskningen stämmer med andra ord väldigt bra 

överens med de klientgrupper som intervjupersonerna tar upp. 

Om man tittar på hur intervjupersonerna beskriver de bakomliggande faktorer som är av 

betydelse för klienters behov av försörjningsstöd kopplade till klienters uppväxt berättar 

en av intervjupersonerna från kommun A att en kämpig uppväxt kan leda till att man 

senare i livet ansöker om försörjningsstöd. I kommun B berättar alla intervjupersoner 

även att klienter som växt upp i en familj som erhålligt försörjningsstöd mer sannolikt i 

framtiden även själva ansöker om det, eftersom om föräldrarna kan få försörjningsstöd 

tror barnen att de också senare kan få det. Exempel på detta synsätt framkommer i 

följande citat: 

 

” /…/ har man personer som lever på försörjningsstöd så visar forskning på att man 

löper större risk att gå på försörjningsstöd själv. /…/ ” 

Kommun B – Robin 

Om man däremot tittar på aspekter kopplade till klienters hushåll berättar 

intervjupersonerna från kommun A att ensamstående personer som har barn inte blir 

självförsörjande lika lätt som barnfamiljer bestående av ett par, eftersom paret kan 

hjälpa varandra. Däremot berättar intervjupersonerna att familjer som består av par kan 

få det svårt att komma ut i egen försörjning om den ena partnern blir sjuk, eftersom den 

andra då måste stanna hemma och hjälpa till. Dessutom berättar intervjupersonerna att 

familjer där föräldrarna är äldre (50-60 år), även kan få problem med att bli 

självförsörjande, eftersom det enligt intervjupersonerna då blir svårt att komma igång, 

att det blir svårare att komma in på arbetsmarknaden. Ingen från kommun B har berättat 

något om att hushållet kan vara en bakomliggande faktor. 

 

Utifrån intervjupersonernas utsagor framgår det att klienters uppväxt och hushåll har 

betydelse för klienters behov av försörjningsstöd. Behovet av försörjningsstöd kan även 

påverkas av om någon i hushållet är sjuk. Sist gör även författaren tolkningen att 

eftersom intervjupersonerna berättar mycket om barnfamiljer (bestående av par eller 

ensamstående personer), att de hushåll där barn ingår är en faktor som påverkar 
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socialbidragsbehovet. I den tidigare forskningen nämns det inget om att uppväxten har 

betydelse för klientens behov av försörjningsstöd, men däremot står det att yngre 

individer som inte är självförsörjande vänder sig till socialtjänsten för att de inte ska 

behöva leva på sina föräldrars ekonomi (Andrén & Gustafsson, 2004). Däremot finns 

paralleller till den tidigare forskningen och det intervjupersonerna berättar om klienters 

hushåll, vilket nämns i Bergmark och Bäckmans (2004) artikel.  

Utifrån intervjupersonernas och ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv görs en 

tolkning av att anledningen till att uppväxten kan ha en stor betydelse för klienters 

senare behov av försörjningsstöd, beror på att klientskapet kan/har socialt konstruerats i 

ursprungsfamiljen. Klienters uppväxt i en familj som lever på försörjningsstöd skapar 

en bild av verkligheten om att man även själv kan få försörjningsstöd. Klienter kan 

alltså utifrån sin uppväxt skapa sig en kunskap om att försörjningsstöd är något bra eller 

dåligt (Dahlin-Ivanoff, 2012). Vilket val klienten i sin tur utifrån detta gör (ansöka eller 

inte ansöka om försörjningsstöd) är ett resultat av den sociala kunskap som klienten 

bl.a. i samspelet med sin familj skapat (Payne, 2008). 

b) Arbetslöshet och arbetsmarknad 

Bland alla de faktorer som ligger bakom att klienter hamnar i ett behov av 

försörjningsstöd och att de stannar kvar i sitt behov, finns även enligt intervjupersonerna 

faktorer kopplade till klienternas arbetslöshet. Arbetslöshet är enligt intervjupersonerna 

en av de vanligaste bakomliggande faktorerna till att klienter är i behov av 

försörjningsstöd och det finns flera faktorer som förklarar varför klienter är arbetslösa 

och därmed inte självförsörjande. Dessutom beskriver intervjupersonerna att det både 

finns individrelaterade faktorer, men också från de som hör ihop med arbetsmarknaden 

och som gör att klienter inte kan börja arbeta. Faktorer relaterade till individen kan 

exempelvis vara att klienten aldrig har arbetat tidigare (som nämns under avsnitt 

faktorer hos klienterna), att klienten inte fått sin arbetsförmåga ordentligt utredd, 

(socialsekreterare kan då inte bedöma vilka insatser som mest passar klientens behov), 

att man inte har en utbildning (eller en utbildning som inte gäller i Sverige) och/eller att 

man som tidigare framgått har någon form av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. 

Faktorer relaterade till arbetsmarknaden kan exempelvis vara att arbetsmarknaden inte 

står på de äldres sida (arbetsmarknaden vill inte anställa äldre, ålder definieras inte av 



 

31 

 

intervjupersonerna) och att det finns för få arbeten som klienter måste slåss om. 

Exempel på ovanstående faktorer framkommer i följande citat: 

 

” /…/ Det är t.ex. svårt för en hemmafru som aldrig arbetat att komma ut, eftersom hon 

inte har någon arbetserfarenhet. Alla insatser är direkt riktade mot arbetsmarknaden 

och kan man inte språket, är det ett problem. /…/ ” 

Kommun A – Kim 

” /…/ jag har haft personer som redan fått ett jobb när de kommit på besök. Så då går 

det snabbare om de redan är inne i arbetscirkeln liksom. /…/ ” 

Kommun B – Mika 

Tolkningen av intervjupersonernas svar är att om socialtjänsten lyckas hjälpa individen 

med faktorer kopplade till individen så kan det fortfarande finnas problem med olika 

faktorer kopplade till arbetsmarknaden (exempelvis inga arbeten som klienten är 

kvalificerad för) och samma sak om man tänker tvärtom. Om arbetsmarknaden har fler 

arbeten att erbjuda kan det fortfarande finnas problem med faktorer relaterade till 

individen (exempelvis språksvag). Båda dessa tolkningar leder till att individen inte blir 

självförsörjande eller att vägen mot självförsörjning pga. detta förlängs eller blir lite mer 

komplicerad.  

Av den tidigare forskningen framgår att för varje månad som klienter är kvar i sitt 

försörjningsbehov från socialtjänsten minskar chansen till att komma ut i egen 

försörjning (Socialstyrelsen, 1999, ref. i Bergmark & Bäckman, 2004). Detta kan 

kopplas till det intervjupersonerna från båda kommunerna berättar, om att klienter har 

det svårare att bli självförsörjande ju längre bort från arbetsmarknaden de står. 

Intervjupersonernas uttalanden stämmer alltså bra överens med den tidigare 

forskningen, som anser att arbetsmarknaden har en stor påverkan på individers 

möjlighet att bli självförsörjande (Andrén & Gustafsson, 2004) och där utbildning är 

viktigt när man söker ett arbete (Korpi, 1971; Statistics Sweden, 1987; Socialstyrelsen, 

1999, ref. i Bergmark & Bäckman, 2004). Intervjupersonerna uppger dessutom att 

arbetsmarknaden inte står på de äldres sida, vilket kan kopplas till den tidigare 
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forskningen där det framgår att arbetsgivare förr inte ville anställa äldre personer som 

inom kort ska pensionera sig (Bergmark & Bäckman, 2004). 

I den tidigare forskningen beskrivs problemet ligga hos arbetsmarknaden (arbetsgivare 

m.m.), medan intervjupersonerna menar att problemet både ligger hos arbetsmarknaden, 

men även hos klienterna själva (språksvag, ingen utbildning, sjuk m.m.). I den tidigare 

forskningen kopplar även många studier arbetslösheten till Sveriges ekonomiska kris 

under 1990-talet, vilket ingen av intervjupersonerna gör, men trots detta tolkar 

författaren att det ändå finns en liten koppling mellan förr och nu. Under den 

ekonomiska krisen hade arbetsmarknaden inga arbeten att erbjuda och idag har 

arbetsmarknaden heller inga arbeten att erbjuda till de individer som exempelvis inte 

kan språket och inte har någon utbildning (Bergmark & Bäckman, 2004 och Brännström 

& Stenberg, 2007). I den tidigare forskningen läggs mycket vikt på bakomliggande 

faktorer kopplade till arbetsmarknaden (mindre till individen), medan 

intervjupersonerna lägger lika mycket vikt på faktorer både kopplade till individen och 

till arbetsmarknaden.  

c) Motivation 

Enligt intervjupersonernas uttalanden är klienters motivation ytterligare en 

bakomliggande faktor till klienters behov av försörjningsstöd. Intervjupersonerna 

berättar nämligen att de klienter som är motiverade till att bli självförsörjande genom ett 

eget arbete snabbare blir det än de klienter som inte är motiverade. Intervjupersonerna 

berättar även att de flesta klienter är motiverade, men vid de tillfällen där motivationen 

inte finns beror det exempelvis på att individen haft ett behov av försörjningsstöd under 

en alldeles för lång period eller pga. de begränsningar som finns för att kunna få ett 

arbete (t.ex. språkbrist, fel insatser, byte av socialsekreterare).  I kommun A berättar 

intervjupersonerna att socialsekreterare kan motivera klienter som inte är det genom 

exempelvis motiverande samtal, MI. I kommun B berättar intervjupersonerna att 

motivationen varierar från en tid till en annan och att motivationen minskar med åren. 

Intervjupersonerna (kommun A & B) berättar även att vissa klienter inte är motiverade 

eftersom de känner en viss trygghet i att stanna kvar i sitt socialbidragsbehov, 

exempelvis pga. att hen vill ha någon som hen kan fråga om vart man ska vända sig om 

det skulle hända något. Avseende detta berättar Kim (kommun A) och Mika (kommun 

B) följande, enligt citat nedan: 
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” /…/ Ja det finns två typer. De allra flesta är motiverade och vill ha jobb, men 

begränsas av språket eller åldern. Den andra typen är de som är mindre motiverade, 

vilket är ett fåtal. Det är de som är lite äldre, de berättar om sina fysiska problem för 

att inte behöva arbeta. /…/ ” 

Kommun A – Kim 

” /…/ väldigt många av mina klienter är motiverade till att försöka hitta någonting 

annat, det är ju inte kul att leva på försörjningsstöd, att följa alla regler och att fylla i 

alla papper. /…/ ” 

Kommun B - Mika 

Författaren gör tolkningen att motivationen har en väldigt stor betydelse i processen mot 

självförsörjning och därför är det viktigt att motivationsarbetet sker på rätt sätt för att 

det ska fungera. I den tidigare forskningen däremot framkommer det att klienter kan bli 

omotiverade till att bli självförsörjande genom ett eget arbete bl.a. pga. den negativa 

bild som en stor del av Sveriges befolkning har mot klienter som erhåller 

försörjningsstöd, vilket förstärker klienternas utanförskap. Ett välfungerade 

välfärdssystem bidrar även till att motivationen sjunker hos klienterna till att bli 

självförsörjande (e.g. Lindbeck, 1995, ref. i Brännström och Stenberg, 2007). Den 

tidigare forskningen stämmer alltså bra överens med intervjuerna när det kommer till att 

vissa klienter kan känna sig omotiverade, men inte pga. samhällets negativa bild på 

välfärden, utan pga. andra faktorer exempelvis att man inte har arbetat under en lång 

period. 

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan man se hur socialsekreterare hanterar 

klienters problem (väg mot självförsörjning) med hjälp av exempelvis motiverande 

samtal. Detta eftersom klienten genom samspel och diskussioner med socialsekreteraren 

(som delar med sig av sina erfarenheter) får en ny bild av verkligheten, vilket 

förhoppningsvis leder till att de känner sig mer motiverade till att bli självförsörjande. 

Det kan exempelvis handla om att socialsekreteraren motiverar klienten genom att dela 

med sig av sina erfarenheter, där socialsekreterarens bild av verkligheten exempelvis 

handlar om på vilket sätt klienten kan bli självförsörjande och vad detta enligt 

socialsekreterarens erfarenheter innebär för klienten i framtiden. Klienten som då gör en 
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social konstruktion d.v.s. skapar sig en ny bild av verkligheten som bygger på den 

information klienten fått från socialsekreteraren (jfr Payne, 2008).  

Tema 2: Det sociala arbetet 

I intervjuerna framkommer att socialsekreterare i kommun A och B arbetar på olika sätt 

för att hjälpa sina klienter med att bli självförsörjande. I kommun A beskriver 

intervjupersonerna att klienterna inte får den hjälp som de behöver, eftersom 

socialsekreterare bl.a. måste kunna erbjuda rätt insats vid rätt tillfälle, medan 

intervjupersonerna från kommun B anser att klienterna får det, eftersom man bl.a. 

träffas och tillsammans gör en planering. Detta avsnitt kommer att handla om relationen 

mellan socialsekreterare och klienter, samt om socialsekreterares betydelse.  

Intervjupersonerna från de båda kommunerna berättar att det i deras kommuner är en 

hög arbetsbelastning och personalomsättning, eftersom kommunerna bl.a. inte har 

tillräckligt med handläggare, vilket kan medföra exempelvis begränsad tid för 

utredningar och till att arbeta i processer med klienter. Intervjupersonerna menar att den 

höga personalomsättningen kan påverka klienters möjligheter till att bli 

självförsörjande, eftersom ett byte av handläggare kan medföra att klienter hela tiden 

exempelvis måste bygga upp nya relationer och återberätta sin historia flera gånger, 

vilket kan kännas påfrestande för klienterna och förlänga tiden med försörjningslön från 

socialtjänsten. Enligt alla intervjupersoner utgör därför socialsekreteraren en viktig 

funktion för klienters möjligheter till självförsörjning och därför är det även viktigt att 

socialsekreterare bygger upp en bra relation med sina klienter. 

Enligt Alex från kommun A fungerar socialsekreteraren som ett bollplank (delar med 

sig av sina erfarenheter, exempelvis att det är bra med ett anställningsavtal) eller som en 

spindel i ett nät (hänvisa till de platser där klienten kan få mer hjälp), enligt Mika från 

kommun B. Hur stor betydelse socialsekreteraren har menar alla intervjupersoner 

varierar från klient till klient, beroende på hur mycket hjälp hen behöver. Sedan har 

socialsekreteraren även betydelse enligt intervjupersonerna genom att de exempelvis 

stöttar familjen med ekonomin och med insatser eller att de måste handlägga klienternas 

ansökan i tid för att de ska hinna betala hyran i tid och därmed undvika att bli vräkta. 

Relationen mellan socialsekreterare och klienter är enligt intervjupersonerna även viktig 

för självförsörjningen. När klienter öppnar sig för en socialsekreterare bygger de 
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tillsammans upp en relation och när denna relation sedan försvinner kan klienter tappa 

förtroendet för andra socialsekreterare. Detta förtroende har betydelse för 

socialsekreterares motivationsarbete med sina klienter. När klienters socialsekreterare 

byts ut kan detta avbryta en redan pågående process med klienten, vilket innebär att 

man måste börja om på nytt, där socialsekreteraren först måste sätta sig in i klientens 

situation för att kunna hjälpa till och utifrån alla dessa aspekter kan tiden som 

socialbidragstagare därmed förlängas. Avseende detta berättar Kim (kommun A) och 

Robin (kommun B) följande, enligt citat nedan: 

” /…/ De öppnar sig för en person och bygger en relation. Sen tappar man förtroendet. 

Det är lättare att komma ut i egen försörjning om man har en och samma handläggare, 

eftersom man bygger upp något tillsammans. /…/ ” 

Kommun A – Kim 

” /…/ när du byter handläggare väldigt ofta så kanske det redan är en process som 

pågår och sen kan den tappas pga. av att det blir en överföring som inte är bra alla 

gånger /…/ ” 

Kommun B - Robin 

Författaren tolkar intervjupersonernas utsagor som att den höga personalomsättningen 

påverkar klienters möjligheter till självförsörjning eftersom klienternas handläggare 

flera gånger byts ut. Utifrån detta gör författaren även tolkningen att socialsekreterarna 

fyller en väldigt viktig funktion i klienternas väg mot självförsörjning, eftersom 

socialsekreterare, som nämnts tidigare, har en stor betydelse för klienter och där 

relationen mellan de även är viktig. 

Socialsekreterares betydelse för klienter och varför en bra relation mellan dem är viktig, 

kan förklaras utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet som innebär att det sociala 

arbetet formas utifrån klientens diskussioner med socialsekreteraren och de bådas val av 

handlingar. Detta är något som Berger och Luckman (1971, ref. i Payne, 2008) 

beskriver i form av ett samspel (intervjupersonerna kallar det för att vara ett bollplank), 

där båda delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Det är inte förrän 

socialsekreterare och klient fått en gemensam bild av verkligheten som man kan börja 
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hjälpa varandra och göra förändringar genom att tillsammans diskutera om hur de kan 

gå framåt och komma närmare målet. Detta innebär att när socialsekreterare hela tiden 

byts ut påverkas klienternas socialbidragsbehov som förlängs, eftersom individen hela 

tiden måste bygga upp nya relationer (jfr Payne, 2008). 

Tema 3: Påverkansmöjligheter och utveckling 

Detta tema innefattar tre underteman. Det första temat heter socialsekreterarnas 

påverkansmöjligheter, det andra temat regler och riktlinjer och det sista temat heter 

insatser. 

a) Socialsekreterarnas påverkansmöjligheter 

Intervjupersonerna berättar att socialsekreterare har mer kunskap om klienters behov än 

vad politikerna har, men eftersom socialtjänsten är politiskt styrd är det inte alla gånger 

som socialsekreterare kan påverka något i organisationen. Intervjupersonerna berättar 

även att de förslag som socialsekreterare vill föra fram till politikerna först måste gå via 

gruppchefen (avgör om förslaget ska vidare), sedan ledningen, kommunfullmäktige och 

sist till politikerna. I kommun A anser två av de tre intervjuade socialsekreterarna att de 

har väldigt små möjligheter att bidra till förändringar, eftersom det inte ligger på deras 

nivå, medan alla intervjupersoner från kommun B beskriver sig ha väldigt goda 

möjligheter. Exempel på detta synsätt framkommer i följande citat: 

 

” /…/ Jag kan inte förändra någonting, det ligger inte på min nivå, all förändring sker 

via ledningen. /…/ ” 

Kommun A – Noa 

” /…/ jag tycker absolut att de lyssnar vi har väldigt stora möjligheter att kunna 

förändra något i organisationen. /…/ ” 

Kommun B – Mika 

Författaren gör tolkningen att de socialsekreterare som intervjuats i kommun A skapat 

sig en bild av att kommunen inte lyssnar på dem och att det är svårt att bidra till 

förändringar, vilket kan leda till att problemet blir större. Författaren gör även 

tolkningen att om socialsekreterare inte kan få sin röst hörd (när det handlar om 
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förbättringar av verksamheten) i kommunen drabbas klienterna genom att problemet 

kvarstår. 

Enligt intervjupersonerna genomgår socialsekreterarna en process när de vill få sin röst 

hörd i organisationen och därmed bidra till förändringar, eftersom deras förslag först 

måste gå via deras chefer, sedan till ledningen och slutligen till politikerna. Denna 

process kallas enligt organisationsteorin för tjänstevägen (socialtjänsten har en 

hierarkisk struktur och enligt tjänstevägen måste förändringarna gå via den som är 

överordnad socialsekreteraren, vilket är deras chef), men däremot kan man se utifrån 

intervjupersonernas svar att eftersom organisationen är politiskt styrd, är det inte alltid 

som tjänstevägen fungerar och då påverkas klienters möjligheter att bli självförsörjande 

(jfr Svedberg, 2012). Socialsekreterares bild av att inte kunna bidra till förändringar kan 

utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet beskrivas med att socialsekreterare gjort 

sociala konstruktioner av socialtjänstens möjligheter, där man skapat sig en bild av 

verkligheten som handlar om hur mycket man som socialsekreterare kan bidra till 

förändringar. Socialsekreterarnas handlingar bestäms därefter utifrån den bild de skapat, 

i detta fall har socialsekreterare i kommun A skapat sig en bild av att man inte kan bidra 

till förändringar och då kan kommunens utveckling drabbas genom att den inte blir lika 

effektiv som exempelvis socialtjänsten i kommun B, där intervjupersonerna har en 

annorlunda och mer positiv bild av verkligheten, att de kan bidra till förändringar 

(Payne, 2008). 

b) Regler och riktlinjer 

Intervjupersonerna berättar att kommunernas regler och riktlinjer är tydliga och går att 

följa, men är inte alla gånger realistiska och några små förändringar behöver göras. I 

kommun A skulle intervjupersonerna vilja ha mer handlingsutrymme för egna 

bedömningar och fler anvisningar i riktlinjerna om hur socialsekreterare kan gå tillväga 

i olika situationer. I kommun B anser intervjupersonerna att klienter beviljas för lite 

pengar, men Sam från kommun B tycker däremot att kommunen lägger sina pengar på 

fel saker, att man beviljar alla klienter busskort, istället för att använda de pengarna till 

att anställa ny personal, för att minska arbetsbelastningen och därmed ge 

socialsekreterare mer tid för sina klienter. Avseende detta berättar Kim från kommun A 

följande: 



 

38 

 

” /…/ Någonstans så förstår jag att det är en myndighet och man följer en viss ram. Det 

finns inget utrymme för egna bedömningar och man måste följa riklinjerna som finns. 

Ibland måste jag exempelvis avslå något som jag själv egentligen inte tror är rätt beslut 

pga. riklinjerna. /…/ vi handläggare har en annan bild av verkligheten än politikerna. 

/…/ ” 

Kommun A – Kim 

Utifrån detta tolkar författaren 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 avslå saker, även om de inte tycker att 

det 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. Författaren gör även 

tolkningen att när klienter får ett avslag som egentligen inte är det bästa beslutet kan 

detta innebära att de inte får den hjälp som de är i behov av för att kunna bli 

självförsörjande. 

c) Insatser 

Socialsekreterare kan kräva att klienter deltar i olika aktiviteter för att vara berättigade 

ekonomiskt bistånd, exempelvis gå till FIA (fler i arbete) eller jobbtorg (jfr SFS 

2013:421). Intervjupersonerna berättar att många klienter pga. detta krav kan känna sig 

psykiskt dåliga och att vissa klienter inte vill följa sin planering, eftersom de anser att de 

inte kan klara av någonting (klienterna blir då stressade över att inte uppfylla kraven för 

ekonomiskt bistånd). Intervjupersonerna berättar även att vissa klienter går till 

aktiviteterna bara för att kunna erhålla försörjningsstöd, inte för att genom aktiviteterna 

kunna bli självförsörjande. Avseende detta berättar Mika från kommun B följande, 

enligt citat nedan: 

” /…/ äldre personer som inte kan svenska /…/ de går på aktiviteter tills de går i 

pension. /…/ ” 
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Kommun B - Mika 

Att vissa klienter går på aktiviteterna bara för att få försörjningsstöd tolkar författaren 

som ett problem. Detta eftersom aktiviteterna är till för att hjälpa klienter att exempelvis 

komma närmare arbetsmarknaden för att i sin tur kunna bli självförsörjande. Om 

klienterna då inte utnyttjar den hjälp de får via kommunens olika insatser kommer detta 

enligt författarens tolkning leda till att socialbidragsbehovet förlängs (jfr 

Socialstyrelsen, 2013; SFS 2013:421).  

Intervjupersonerna menar att de klienter som är i behov av försörjningsstöd under en 

längre period bl.a. är de klienter som ännu inte har kunnat få den hjälp som de behöver 

via kommunens insatser eller att insatserna inte har gett klienterna tillräckligt med hjälp. 

I kommun A beskriver två av intervjupersonerna att klienter inte alltid får den hjälp de 

behöver genom kommunens insatser, medan två av intervjupersonerna från kommun B 

säger det motsatta. 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 bl.a. genom att införa en språkpraktik, där klienterna får öva på 

sina språkkunskaper. I kommun B finns det däremot enligt intervjupersonerna många 

insatser att välja mellan och därför vill socialsekreterare att dessa insatser går djupare 

och utvecklas. De insatser som behöver utvecklas är enligt intervjupersonerna 

exempelvis jobbtorg (som FIA), fler anställningar via kommunen och att en ny insats 

som kan hjälpa klienter med att hitta en bostad och komma in på bostadsmarknaden. 

Avseende detta berättar Noa från kommun A följande, enligt citat nedan: 

” /…/ en del saknar insatser för att gå vidare till en sysselsättning. /…/ men det är de på 

AM 3 som verkligen fastnar, eftersom deras arbetsförmåga inte är utredd ordentligt. 

/…/ ” 

Kommun A – Noa 

” /…/ vi har en del insatser som kan ge jobb. /…/ Så jag tycker att det finns de insatser 

som behövs. /…/ ” 

Kommun B - Sam 



 

40 

 

Författaren gör utifrån intervjupersonernas svar tolkningen att det finns fler insatser i 

kommun B att välja mellan till skillnad från insatserna i kommun A. Socialsekreterarnas 

arbete i kommun B har därför underlättats mer, än arbetet i kommun A eftersom 

socialsekreterarna i kommun B lättare kan matcha sina klienter med rätt insats. 

Dessutom gör författaren tolkningen utifrån detta att insatserna i kommun B ger 

socialsekreterarna mer avlastning och lättnad i deras arbete, men i kommun A finns det 

bara ett fåtal insatser att välja mellan och därför känner socialsekreterarna enligt 

författaren ett större tryck från klienternas sida, eftersom de inte har de insatser som 

klienterna är i behov av. Utifrån detta görs även tolkningen att klienter kan få mer hjälp 

(insatser) utifrån sina behov i kommun B än i kommun A, vilket underlättar deras 

möjligheter till att bli självförsörjande. Författaren gör därmed även tolkningen att 

klienter kan få olika mycket hjälp beroende på om de tillhör kommun A eller B. 

Kommun A verkar dessutom vara i större behov av att utvecklas eller införa nya 

insatser, än kommun B.  

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan exempelvis kommunens 

utvecklingsarbete ske genom att socialtjänsten som en organisation, klienter och 

socialsekreterare påverkar varandra, alla tre parter socialt konstrueras av varandra (som 

en cirkel). Utifrån resultaten kan det finnas en risk att socialsekreterare i kommun A kan 

konstruera en alltför negativ bild av klienters möjligheter att få hjälp, vilket innebär att 

klienten får ännu sämre möjligheter till hjälp. Berger och Luckman (1971, ref. i Payne, 

2008) beskriver detta med att man skapat sig en socialt konstruerad kunskap som i sin 

tur påverkar individens handlingar (jfr Payne, 2008).  
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Kapitel 7: Diskussion 

Syftet med studien var att få kunskap om hur socialsekreterare reflekterar kring de 

bakomliggande faktorerna till att klienter som är helt eller delvis arbetsföra fortsätter att 

leva med försörjningsstöd under en längre period. Enligt socialsekreterarna finns det 

många olika bakomliggande faktorer som mer eller mindre påverkar klienters behov av 

försörjningsstöd. De faktorer som har tagits upp av intervjupersonerna är bl.a. 

arbetslöshet och att klienter har språksvårigheter (denna faktor kan även ligga bakom 

arbetslösheten). Sedan finns även enligt socialsekreterarna andra orsaker och en klient 

omfattas oftast av flera olika faktorer, exempelvis att man är invandrare, är en familj 

med barn eller ensamstående. Avseende den andra frågeställningen är de 

bakomliggande faktorerna till att man stannar kvar i sitt bidragstagande under en längre 

period enligt intervjupersonerna bl.a. pga. att klienter inte har fått ett arbete genom 

kommunens insatser eller pga. språksvårigheter. Enligt socialsekreterarna kan klienter 

stanna kvar i sitt bidragstagande pga. av flera olika faktorer som nämnts tidigare och 

beroende på vad man har för problem tar det olika lång tid att arbeta med problemet, 

eftersom socialsekreterares arbete med klienter sker i processer. En viktig faktor som 

även har drabbat många klienter är bytet av handläggare och då går mycket tid åt till att 

hela tiden lära känna och bygga upp en ny relation med socialsekreterare. Vad gäller 

den tredje frågeställningen kan socialtjänsten enligt socialsekreterarna förebygga att 

problemet uppstår genom att exempelvis förtydliga kommunens regler och riktlinjer, 

genom att utveckla och införa nya insatser i kommunen (exempelvis införa en 

språkpraktik, en praktik där man bara övar på svenska) och/eller genom att minska 

personalomsättningen och arbetsbelastningen. 

Diskussion av resultat 

Resultaten från den insamlade empirin stämde inte helt överens med studierna i den 

tidigare forskningen, vilket kan bero på att studier från den tidigare forskningen har gått 

djupare in i sin forskning än denna studie. Det kan även bero på att samhället förr såg 

annorlunda ut än idag.  I den tidigare forskningen berättar exempelvis Andrén och 

Gustafsson (2004) som nämnts i tidigare kapitel att yngre individer är i behov av 

försörjningsstöd pga. att de inte ska behöva leva på sina föräldrars ekonomi, något som 

intervjupersonerna inte tar upp. Därför blir jag lite tveksam till om detta påstående 

stämmer idag, men jag tycker att det ligger något i det de säger. Detta kan ha varit något 
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som Sverige har haft förr i tiden, men att man idag ser på anledningar till 

försörjningsstöd utifrån ett annat perspektiv. En anledning till att ingen av 

intervjupersonerna tar upp detta kan vara att de under intervjuerna inte fick någon fråga 

som kan ge ett sådant svar (även om författaren använt sig av öppna frågor i 

intervjuerna), dessutom kan det bero på att det idag inte ses som en bakomliggande 

faktor till socialbidragsbehovet.  

Flera av de bakomliggande faktorer som nämns av intervjupersonerna i denna studie tas 

inte upp i den tidigare forskningen, exempelvis kommunens insatser. Intervjupersonerna 

berättar som framkommer i föregående kapitel, att klienter bl.a. inte blir 

självförsörjande, eftersom de ännu inte har fått den hjälp de behöver exempelvis via 

kommunens insatser. Detta kan ha att göra med att man i den tidigare forskningen inte 

såg dessa olika bakomliggande faktorer som intervjupersonerna uppger som ett 

problem. Jag blir därför fundersam över vad detta beror på. Skillnaderna mellan förr och 

nu kan bero på att socialsekreterares arbete idag skiljer sig åt från hur arbetet var förr. 

En bidragande orsak till varför klienterna inte blir självförsörjande kan även vara att 

problemet inte bara ligger hos insatserna, utan att det till viss del beror på 

socialsekreterares arbete. Intervjupersonerna från de båda kommunerna beskriver, som 

framkommer i föregående kapitel, exempelvis flera olika faktorer som kan utvecklas i 

kommunen för att underlätta och öka klienternas möjligheter att bli självförsörjande. 

Dessa faktorer är mest kopplade till bl.a. kommunens regler, riktlinjer och till 

kommunens insatser. Författaren gör därför tolkningen att dessa faktorer är kopplade till 

organisationen och organisationens uppbyggnad, men enligt den tidigare forskningen är 

organisationen inte ett problem för klienternas möjligheter att bli självförsörjande 

(Rönnlund, 1992; Milton, 2006; Milton & Bergström, 1998 & Thorén, 2005, ref. i 

Minas, 2010). Författaren blir därför fundersam hur mycket förändring dessa 

utvecklingsförslag verkligen kan bidra med för att underlätta och öka klienternas 

möjligheter till att bli självförsörjande, eftersom problemet kan vara kopplat till något 

helt annat som exempelvis inte har med kommunens regler, riktlinjer och insatser att 

göra.  

Socialsekreterarna i de båda kommunerna pratar om liknande orsaker som leder till 

försörjningsstöd, men det ser ut att vara mest orsaker relaterade till individen och 

mindre till arbetsmarknaden, till skillnad från i den tidigare forskningen där det är mest 
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arbetsmarknaden som är problemet. Utifrån detta framstår motivationen hos dem som 

söker försörjningsstöd som viktig för individens möjligheter att bli självförsörjande, 

eftersom det exempelvis utifrån författarens tolkning är svårt att lära sig ett nytt språk 

om man inte är intresserad.  

Metoddiskussion 

Det positiva med telefonintervjuerna var att jag lättare kunde anpassa bokningen av 

intervjuerna utifrån socialsekreterarnas fullbokade scheman. Det negativa var att många 

avbokade/ombokade intervjuerna och då tog det längre tid att samla ihop sex intervjuer. 

Intervjupersonerna själva tyckte att det var ett smidigt sätt att intervjua på, men att det 

hade varit trevligare att träffas. Det som jag har gått miste om genom att göra 

intervjuerna över telefon och inte träffas med intervjupersonerna fysiskt är att jag kan ha 

fått en annan förståelse av vad intervjupersonerna menar, eftersom jag inte kan koppla 

det de säger till deras kroppsspråk, utan har endast deras röst att gå på. Många gånger 

har jag under telefonintervjun upprepat det intervjupersonerna sagt för att säkerställa att 

jag tolkat de rätt, men detta har inte skett konstant genom hela intervjun, utan endast när 

jag känt mig lite osäker på vad de menar. Detta är ett problem eftersom de gånger som 

jag själv trott att jag förstått intervjupersonerna rätt och därmed valt att inte få en 

bekräftelse av dem på hur jag har uppfattat deras svar, kan de ha menat något annat. 

Att använda sig av en kvalitativ metod i studien har hjälpt mig att kunna ställa öppna 

frågor med följdfrågor till intervjupersonerna för att kunna få så utförliga beskrivningar 

som möjligt. Däremot finns det en möjlighet att resultaten har påverkats, eftersom de 

presenteras utifrån hur jag själv har tolkat intervjupersonernas utsagor, tolkningen kan 

därför skilja sig åt från person till person. När jag använt mig av meningskoncentrering i 

analys- och resultat- kapitlet kan jag ha påverkat resultaten genom att jag har valt ut de 

intervjusvar utifrån vad jag själv anser att svaren handlar om. Jag kan alltså ha uteslutit 

information som kan vara av betydelse för studien. Jag har med andra ord försökt vara 

så objektiv som möjligt i denna studie, men det finns en risk att jag har påverkat analys 

och resultat kapitlet genom min egen förförståelse. Dessutom har även den förvalda 

teorin betydelse för studiens analys, om hade valt en annan teori finns det en möjlighet 

att jag skulle ha kommit fram till andra slutsatser.  
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Förslag till fortsatt forskning 

Det som skulle vara intressant att forska mer i är vad klienterna själva tycker om 

försörjningsstöd och vad de själva anser att socialtjänsten behöver förbättra. Jag skulle 

även vilja att det forskades mer om vad politikerna själva har att säga om anledningarna 

till försörjningsstöd och vilken roll de har. Det skulle även vara intressant att ta reda på 

hur stor betydelse de olika utvecklingsförslagen som intervjupersonerna nämner 

verkligen har för klienters möjligheter att bli självförsörjande.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev 

 

April 2015 

Hej! 

Jag heter Lejla Hassan Said Neama och studerar mitt tredje år på socionomprogrammet 

i ”Högskolan i Gävle”. Nu skriver jag min examensuppsats (C-uppsats) där jag 

använder mig av en kvalitativ metod, vilket innebär att jag samlar in information till 

min studie genom att göra intervjuer. Denna förfrågan har jag skickat till samtliga 

ekonomihandläggare i din kommun som arbetar med försörjningsstöd.  

Syftet med intervjuerna är att ta reda på vilka ekonomihandläggares erfarenheter och 

perspektiv är till varför klienter som kan stå helt eller delvis till arbetsmarknadens 

förfogande fortsätter att ansöka om ekonomiskt bistånd under en längre period. Med 

detta som grund kommer mina frågor att vara riktade mot de klienter som helt eller 

delvis är arbetsföra och inte mot klienter som har missbruksproblem, fysiska eller 

psykiska svårigheter. Frågorna kommer att vara uppdelade utefter tre teman: 

 

 Anledningar till försörjningsstöd 

 Vilka är i behov av försörjningsstöd 

 Socialtjänstens arbete 

 

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

tillsammans komma överens om en tid. Intervjuerna kommer att ske via telefon och 

kommer att ta cirka 30-40 minuter. Intervjun är helt frivillig och dina svar kommer att 

hanteras konfidentiellt, vilket bl.a. innebär att du i studien är helt anonym. Jag kommer 

inte att skriva något som kan identifiera dig. Du kan välja att avbryta intervju när som 

helst, utan att ange orsak och du väljer själv om du vill att vi ska hoppa över någon 

fråga. Alla intervjuer kommer att spelas in, för att jag senare ska kunna transkribera de. 

Det är bara jag och min handledare som kommer att ha tillgång till transkriberingen, 

men det är bara jag som känner till vem du är. Inspelningen kommer även att raderas 

när jag har skrivit klart min uppsats.  

Du är välkommen att höra av dig till mig om du har några frågor eller funderingar 

angående intervjun eller något annat! Säg gärna till om du vill att jag skickar min 

uppsats till dig när den är examinerad.  

 

Med vänliga hälsningar: 

Lejla Hassan Said Neama 

Student vid Socionomprogrammet, Högskolan i Gävle 

Telefon: 

E-mail: 

 

Handledare: 

Åsa Vidman, Högskolan i Gävle 

E-mail: 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
Intervjuguide 

Frågorna är riktade till klienter som är helt eller delvis arbetsföra. 

Vem är du?  

1. Ålder? (Om du inte vill säga exakt kan du t.ex. säga mellan 20år och 30år.) 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Hur länge har du arbetat i kommunen? 

4. Hur länge har du arbetat som socialsekreterare och med socialt arbete? 

Innan vi börjar vill jag fråga: Hur många månader måste man vara aktuell på 

försörjningsstödsenheten i er kommun för att räknas som långtidsklient. 

 

Vilka är i behov av försörjningsstöd 

1. Vilken grupp individer är det mest som kommer till er och vad kan du berätta 

om dem? (t.ex. barnfamiljer, ensamstående, invandrare, hemlösa…) 

2. Vilka individer upplever du är mest utsatta för att stanna kvar i sitt behov av 

försörjningsstöd under en längre period och vad anser du att det beror på? 

 

Anledningar till försörjningsstöd 

1. Kan du berätta om dina erfarenheter av vilka de bakomliggande faktorerna är till 

att klienter fortsätter att leva på försörjningsstöd? 

2. Vilken betydelse har klientens uppväxt/familjeförhållande till behovet av 

försörjningsstöd under en längre period? 

3. Hur upplever du klienternas bidragsberoende och motivation? Förklara. 

4. Vad kan du berätta om klienternas relation till arbetsmarknaden?  

5. Har klienterna några ursäkter för att inte ha lyckats komma ut i egen 

försörjning? Vilka är dessa? När uppstår dessa, mer eller mindre? 

 

Socialtjänstens arbete  

1. Hur arbetar ni med klienter som behöver hjälp med att komma ut i egen 

försörjning? Får de den hjälp de behöver?  

2. Vad kan du berätta om kommunens insatser? (T.ex.: Behöver de utvecklas eller 

behövs det nya?)  

3. Finns det något i organisationen som du anser påverkar klienternas möjligheter 

till att bli självförsörjande? Berätta. (förutom insatserna) 

4. Hur ställer du dig till organisationens riktlinjer? Är det något du skulle vilja 

förändra? 

5. Tror du att det är mer sannolikt att klienter i er kommun kommer ut i egen 

försörjning om de flyttade till en annan kommun? Varför? 

6. Hur reagerar klienterna vid ett avslagsbeslut?  Vad tror du att det beror på?  

7. Hur anser du att kravet på aktiviteter påverkar klienten? 

8. Berätta om hur du kan påverka arbetet i organisationen och få din röst hörd? Vad 

skulle du vilja förändra? 

9. Vilken betydelse känner du att du som ekonomihandläggare har för att klienten 

ska kunna bli självförsörjande? Berätta och ge exempel. 
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Bilaga 3 – Riksnormen 2015 
 

 Riksnormen 2015 

 

Personliga kostnader per hemmavarande barn och kolungdom, i kronor 

Ålder 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år 

Summa 

personliga 

kostnader 

1740 1980 1730 1980 2410 2840 3250 3280 

Utan lunch 

5 

dagar/vecka 

1610 1800 1550 1730 - - - - 

 

Personliga kostnader vuxna, i kronor 

 Ensamstående Sambor 

Summa personliga 

kostnader 

2950 5320 

 

Gemensamma hushållskostnader, i kronor 

Antal personer 1 2 3 4 5 6 7 

Summa gemensamma 

hushållskostnader 

930 1040 1310 1490 1710 1950 2120 

(Socialstyrelsen, 2015d) 


