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Abstract 
 
Authors: Åsa Moberg and Antonio Nicoli 
Title: The problem is more complex than just to be without income. A qualitative survey 
regarding assessment of income support [Translated title] 
Supervisor: Ulf Drugge 
Assessor: Anette Lundin 
 
A Social Services Act was introduced in 2016 to avoid differences concerning assessments 
between municipalities and to improve legal certainty and equal treatment among applicants. 
This study is aiming at investigating social security officers’ assessment of applications for 
income support in order to fulfill the legislator’s aim of the actual act. In more details, the 
study uncovers criteria for how the social security officers assess whether clients are actively 
seeking employment or not. 
 
A qualitative approach based on individual semi-structured interviews is conducted with six 
social security officers from three Swedish municipalities. Interviews are based on a fictional 
case. Lipsky’s theory of Street-level bureaucrats and Hasenfeld’s Human service 
organizations theory are applied to analyze collected interviews. The result shows that the 
amendment in the Social Service Act does not induce major changes in social security 
officers’ routines. There are various factors influencing these officers’ decision making 
regarding the clients’ activities to search for jobs. Decision-making is contextually dependent 
and there is room for discretion concerning the interpretation of the actual Social Service Act. 
Therefore this act might be improved in order to achieve equal treatment and legal certainty. 
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Förord 
 

Arbetsprocessen med att ta sig från uppsatsidé till färdigt examensarbete är lång och 

innefattar många olika slags känslor. Att få skriva om ett ämne som vi själva är intresserade 

av har för oss varit inspirerande, lärorikt och roligt samtidigt som det varit energikrävande 

och bitvis känts tungt. Med hjälp av varandra och många människor runt omkring oss har vi 

dock kämpat på och kan nu med stor ödmjukhet ge dig som läsare möjlighet att ta del av vårt 

arbete. 
 

Det är som sagt många som på olika sätt varit till hjälp under vårt skrivande. Först och 

främst tackar vi våra informanter som gjorde vår studie möjlig att utföra. Ett stort tack riktar 

vi också till vår handledare Professor Ulf Drugge som handlett och stöttat oss under arbetets 

gång. Vi vill också tacka Peter Hultgren som var vår handledare för uppsatsplanen. Vidare 

har det varit till stor nytta för oss att ingå i en studentgrupp där alla på ett respektfullt sätt 

bidragit med konstruktiv kritik. 
 

Sist men inte minst vill vi tacka våra respektive familjer för att de har haft överseende med att 

vi under denna tid varit relativt tunnelseende och levt i någon form av uppsatsbubbla. 

 

Åsa Moberg och Antonio Nicoli 

Juni 2017 
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1. Inledning  

1.1 Problembakgrund  

Sedan Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) trädde i kraft 1982 är målet för socialtjänsten enligt 1 

kap 1§ att öka den ekonomiska och sociala tryggheten för enskilda individer. Strävan efter 

detta sker bland annat genom att hjälpa de individer i samhället som för sin försörjning är i 

behov av ekonomisk hjälp (Socialstyrelsen 2013, s. 11). Behovet av ekonomiskt bistånd beror 

på individens brist på inkomst där en av orsakerna är arbetslöshet (Salonen 2013, s. 8). Detta 

kan i sin tur dels bero på individuella faktorer, såsom fysisk och psykisk ohälsa, ålder, 

familjesituation, låg utbildning och etnicitet. Dels beror det på strukturella faktorer, såsom hur 

välfärdssystemet är uppbyggt och medborgarnas möjlighet att ta del av olika ersättningar. 

Avseende rätten till ersättningar är, vid bland annat arbetslöshet och sjukdom, etablering på 

arbetsmarknaden en viktig faktor (Socialstyrelsen 2013, s. 11).  
 

Rätten till ersättning i form av ekonomiskt bistånd bedöms enligt Socialtjänstlagen 2a kap 1§ 

av socialtjänsten i den kommun där den enskilde huvudsakligen vistas och förutsätter att den 

enskilde individen lever upp till vissa krav. Ett krav är att den enskilde har rätt till ekonomiskt 

bistånd endast om hen gör vad hen kan för att bidra till sin egen försörjning genom att 

exempelvis försöka hitta ett arbete (Socialstyrelsen 2013, s. 20). Bedömningen om huruvida 

klienten lever upp till motprestationen kan skilja sig kommuner emellan, då olika tolkningar 

kan göras utifrån lagstiftningen (Ulmestig 2007, s. 7). I bedömningen utgår socialsekreteraren 

även från den professionella kunskap hen besitter, tillsammans med utrymmet som 

organisationen ger. Därigenom möjliggörs det för den enskilda socialsekreteraren att agera 

mellan regler och forma sitt handlingsutrymme när hen fattar beslut (Svensson, Johnsson & 

Laanemets 2014, s. 24-25). 

 

Under 1980-talet ansågs rätten till bistånd vara en universell rätt vilket gjorde att 

socialsekreterarna hade en roll med fokus på att vara hjälpare. Under 1990-talet blev rätten till 

bistånd mer selektiv vilket bidrog till att socialsekreterarens roll kom att fokusera mer på att 

vara kontrollerande (Johansson 2001, s. 193-197). Denna förändring skedde delvis på grund 

av införandet av marknadsmekanismer och logiker inom offentliga organisationer, det så 

kallade New Public Management, som bland annat har inneburit att arbetet blivit mer 

standardiserat och resurser blivit mer rationaliserade. En av tankarna med förändringarna var 

att öka de offentliga organisationernas effektivitet. Men det har också bidragit till en ökning 
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av kontroll och disciplinering gentemot medborgare som är i behov av hjälp från 

organisationerna (Johansson, Dellgran & Höjer 2015, s. 25). 

 

Första juli 2016 trädde en ändring av Socialtjänstlagen i kraft (SFS 2016:654). I och med 

lagändringen ska det ställas ytterligare högre krav på den enskilde individen som ansöker om 

ekonomiskt bistånd. I enlighet med lagändringen har en individ, som inte kan försörja sig men 

som har full arbetsförmåga, rätt till ekonomiskt bistånd endast om hen står till 

arbetsmarknadens förfogande. Lagändringen syftar till att öka den enskilde individens 

rättssäkerhet genom att det tydligare redogörs vilka krav som ställs oavsett i vilken kommun 

individen är hjälpsökande. Därmed är målet att minska kommunernas olika 

tolkningsmöjligheter och istället möjliggöra för mer samstämmighet (SOU 2015:44, s. 24-26). 

Rätten till ekonomiskt bistånd innebar redan tidigare skyldigheter och krav för den sökande 

(Salonen 2013, s. 9) och med lagändringen har skyldigheterna och kraven ökat. En del i 

socialsekreterarens uppdrag är att bedöma om klienten som anses stå till arbetsmarknadens 

förfogande är aktivt arbetssökande. I bedömningen innefattas antal sökta arbeten varje månad 

och om de arbeten som sökts anses vara lämpliga och realistiska utifrån klientens personliga 

förutsättningar, utbildning samt erfarenheter. Klienten behöver söka arbeten inom ett bredare 

område än bara inom de där hen har tidigare yrkeserfarenhet eller utbildning (SOU 2015:44, 

s. 17).  
 

1.2 Problemformulering  

Vid bedömning om rätten till ekonomiskt bistånd måste, som ovan beskrevs, 

socialsekreteraren hitta en balans mellan att se till klientens behov och förhålla sig till 

uppdraget hen utifrån organisationen har. Här kan ett dilemma uppstå då socialsekreteraren 

dels agerar som medmänniska och försöker hjälpa den klient hen möter, dels är en del av 

organisationen och därigenom måste inta rollen som representant för organisationen och följa 

uppdragen som arbetet innebär. Dilemmat skapar en osäkerhet och denna osäkerhet öppnar 

för socialsekreteraren att utifrån sin specifika kunskap, som är kopplad till yrkesidentiteten, 

skapa möjligheter för att lösa komplexa problem som hen möter i det sociala arbetet 

(Svensson, Johnsson & Laanemets 2014, s. 16, 30). På så sätt är handlingsutrymmet i sig å 

ena sidan inte ett problem (Svensson, Johnsson & Laanemets 2014, s. 24; Evans & Harris 

2004, s. 871). Komplexiteten som kan föreligga klientens situation gör att handlingsutrymme 

behövs. Det kan leda till en individanpassad insats, vilket är vad lagstiftarna strävar efter. Å 
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andra sidan finns risken att handlingsutrymmet bidrar till att lika fall bedöms olika beroende 

på vilken socialsekreterare den enskilde klienten möter. Som nämndes tidigare är målet 

utifrån Socialtjänstlagens förarbete att tydligare direktiv i lagen ska medföra ökad 

rättssäkerhet. Handlingsutrymmet socialsekreteraren har när hen bedömer om en klient är 

aktivt arbetssökande, skulle, i motsats till detta, kunna leda till att likhetsprincipen stadgad i 

Regeringsformen 1 kap. 9§ inte följs. Pia Kjellbom beskriver hur likhetsprincipen kan förstås, 

kopplad till ekonomiskt bistånd. Hon beskriver att likhetsprincipen inom ekonomiskt bistånd 

består av hur handläggningsprocessen av ett ärende genomförs och hur hanteringen av ett 

specifikt fall ska kunna generaliseras. Vidare beskriver Kjellbom vikten av att i förväg 

bestämma vad som ska ligga till grund för att fall ska anses lika och därmed bedömas lika. 

Hon exemplifierar detta med att det gäller att bestämma om det är klientens egenskaper eller 

klientens behov som ska anses centrala för om fallen ska bedömas lika (Kjellbom 2012, s. 

166). Om likhetsprincipen inte efterlevs kan en problematik uppstå genom att rättssäkerheten 

påverkas negativt.  

 

När det gäller hur en socialsekreterare bedömer om en klient som står till arbetsmarknadens 

förfogande är aktivt arbetssökande finns en kunskapslucka om det praktiska arbetet uppfyller 

förarbetets mål utifrån det som tidigare beskrivits om lagändringen.  

 

1.3 Syfte  

Studiens syfte är att undersöka hur 2016 års lagändring i Socialtjänstlagen 4 kap. 1§ tillämpas 

av socialsekreterare när de, vid beslutsfattandet av en ansökan om ekonomiskt bistånd från en 

klient, bedömer om klienten som står till arbetsmarknadens förfogande är aktivt 

arbetssökande.  

 

1.4 Frågeställningar  

• Hur tolkas och förstås begreppet ”aktivt arbetssökande” av socialsekreterare som 

bedömer en klients rätt till ekonomiskt bistånd?  

• Vilka faktorer påverkar socialsekreteraren i hens bedömning av om klienten är 

aktivt arbetssökande?  

• Hur förhåller sig socialsekreterare i sitt uppdrag som dels innebär att vara hjälpare 

och dels kontrollant?  
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1.5 Avgränsningar  

Målgruppen som söker ekonomiskt bistånd hos Socialtjänsten är bred och inkluderar individer 

med olika bakgrund och problematik (Socialstyrelsen 2016a; Socialstyrelsen 2016b). 

Variationer finns vad det gäller exempelvis etnicitet, ålder, kön och hälsotillstånd. I denna 

studie ligger fokus på klienter som har arbetsförmåga och därmed möjlighet att direkt börja 

arbeta för att bidra till sin försörjning. Studiens syfte är att undersöka hur socialsekreterare 

bedömer om en klient som står på arbetsmarknaden förfogande är aktivt arbetssökande. Ett 

medvetet val har gjorts i att inte lägga fokus på specifika faktorer såsom genus och etnicitet då 

risken finns att forma studien till att endast jämföra olika kategorier. Studien ämnar istället 

undersöka socialsekreterarens bedömning generellt utan att utgå från enskilda kategorier.  

 

1.6 Disposition 

Studien är indelad i sex kapitel. I det första kapitlet beskrivs bakgrunden och problemområdet 

som är relevant och kan ge läsaren möjlighet till en grundläggande förståelse om vad studien 

kommer att behandla. Fortsättningsvis presenteras studiens problemformulering, syfte samt 

frågeställningar. Med förklaringen av vissa begrepp får läsaren möjlighet att förstå dess 

relevans för studien. I kapitel två presenteras tidigare forskning kopplat till ekonomiskt 

bistånd. Forskningen diskuteras utifrån tre begrepp. I kapitel tre redogörs valda teorier samt 

hur dessa teorier kommer att tillämpas i studien. I kapitel fyra förs en diskussion om 

metodologiska överväganden, studiens kvalitet samt etiska aspekter. Studiens resultat 

presenteras i kapitel fem. Utifrån insamlat material delas resultatet upp i fem olika teman. 

Kopplat till resultatet görs, i samma kapitel, även en analys med utgångspunkt i vald tidigare 

forskning och teorier. Slutligen förs i kapitel sex en diskussion avseende studiens resultat, 

samt ges ett förslag till framtida forskning.  
 

1.7 Förklaring av begrepp  

1.7.1 Ekonomiskt bistånd  

Ekonomiskt bistånd är den ekonomiska hjälp socialtjänsten kan bidra med till den individ som 

för att uppnå en skälig levnadsnivå söker hjälp för sin försörjning. Det ekonomiska biståndet 

är relaterat till det enskilda hushållets behov och utbetalas efter att en individuell prövning 

görs där socialsekreteraren bedömer att individen inte kan försörja sig själv (Nybom 2012, s. 

6; Socialstyrelsen 2013, s. 20-22). 
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Figur	1	-	Illustrationen	publicerad	med	upphovsmannens	tillstånd	(Socialstyrelsen	2013)	 

 

Som bilden (Figur 1) visar är det ekonomiska biståndet uppdelat i två delar. Den ena delen är 

försörjningsstöd som inkluderar kostnader enligt riksnormen, vilken är rikstäckande och 

innefattar livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, hygien, barn och ungdomsförsäkring, 

förbrukningsvaror, avgifter för dagstidning, telefon och tv. Försörjningsstöd omfattar också 

skäliga kostnader avseende boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt avgifter för 

fackförening och arbetslöshetskassa för den enskilde individen eller hushållet. Skäliga 

kostnader bestäms efter en individuell bedömning och kan skilja mellan olika kommuner. Den 

andra delen är livsföring i övrigt och innefattar exempelvis hälso- och sjukvård, tandvård och 

andra kostnader som socialtjänsten bedömer är skäliga i det enskilda fallet (Socialstyrelsen 

2013, s. 48, 68).  

 

1.7.2 Arbetsmarknadens förfogande  

Begreppet arbetsmarknadens förfogande definieras i lagen (1997:238) om 

arbetslöshetsförsäkring. Begreppet innefattar att en klient ska vara anmäld som arbetssökande 

hos Arbetsförmedlingen och oförhindrad att arbeta. För att individen ska kunna anses stå till 

arbetsmarknadens förfogande måste hen medverka i utformning av en handlingsplan med 
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Arbetsförmedlingen. Klienten ska även aktivt söka arbete samt vara beredd att ta det arbete 

som anses lämpligt för hen utifrån sina personliga förutsättningar. För klienter som söker 

ekonomiskt bistånd kan Socialtjänsten ställa ytterligare krav.  Exempel på krav kan vara 

deltagande i arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, arbetsrehabiliterande åtgärder, 

grundutbildning i svenska språket eller särskilda introduktionsprogram för invandrare med 

syfte att underlätta etablering på arbetsmarknaden (SOU 2015:44 s. 87-88).  

 

1.7.3 Arbetsförmåga  

Bedömning av arbetsförmåga sker utifrån relationen mellan en person och ett arbete. Full 

arbetsförmåga är svårt att definiera eftersom begreppet måste relateras till vad ett specifikt 

arbete kräver. Arbetsförmågan kan definieras utifrån ett politiskt perspektiv vilket innebär att 

individen bedöms kunna försörja sig genom ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

Arbetsförmågan kan också definieras utifrån ett medicinskt perspektiv, det vill säga vad en 

person utifrån ett fysiskt och psykiskt tillstånd kan eller inte kan göra. Bedömningen av om 

den enskilde individen har arbetsförmåga och kan arbeta behöver ske i förhållande till båda 

perspektiven. Det innebär att rätten till ekonomiskt bistånd behöver kopplas till individens 

personliga förutsättningar (exempelvis hälsotillstånd och familjesituationen) och till den 

specifika kontext den enskilde individen befinner sig i (vad arbetsmarknaden kräver) (SOU 

2008:66 s. 14-15, 19).  

 

 

2 Tidigare forskning  

I följande kapitel presenteras tidigare forskning där begreppen bedömning, kontroll och 

handlingsutrymme är centrala. Arbetet med biståndsbedömning påverkas av alla tre och det 

kan ibland vara svårt att skilja dem emellan. All insamlad information om en klient ska leda 

till att socialsekreteraren gör en bedömning om klienten har varit aktivt arbetssökande och 

därmed ska få sin ansökan beviljad eller avslagen. Socialsekreteraren behöver kontrollera 

huruvida klienten har varit aktivt arbetssökande och bidragit till att bli självförsörjande. 

Handlingsutrymme är centralt då Socialtjänstlagen som är en ramlag möjliggör för 

socialsekreteraren att mer eller mindre forma sitt arbete. Utifrån uppsatsens syfte, vilket är att 

undersöka hur lagändringen i Socialtjänstlagen 4 kap. 1 § tillämpas av socialsekreterare när de 

bedömer om en klient som står till “arbetsmarknadens förfogande” är aktivt arbetssökande, är 

alla tre begreppen relevanta i vår studie.  
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2.1 Artikel- och litteratursökning  

För att söka litteratur till studien användes universitetsbibliotekets databaser. Sökningar 

gjordes genom en kombination av följande svenska “nyckelord”: “socialt arbete”, 

“ekonomiskt bistånd”, “försörjningsstöd”, “bedömning”, “kontroll”, “aktivering” samt 

“handlingsutrymme”. För att få tillgång till internationell litteratur har sökningarna även 

inneburit användning av engelska ord. Engelska ord som tillämpades i kombination med 

varandra var följande; “social work”, “income support”, “discretion”, “control”, “activation”. 

Relevant litteratur har använts från olika myndigheter, bland annat handböcker tillgängliga på 

Socialstyrelsens hemsida och Socialtjänstlagens förarbete.  

 

2.2 Faktorer som påverkar bedömningen  

Här presenteras en studie som beskriver hur olika faktorer kan påverka bedömningen som 

socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd gör. Hugo Stranz beskriver i sin studie vilka 

faktorer som kan påverka ärendehandläggningen inom ekonomiskt bistånd. Genom 

utformandet av 6 vinjetter beskrivs olika fiktiva fall som Stranz använder i intervjuer med 121 

handläggare inom ekonomiskt bistånd i 11 kommuner (Stranz 2007). Stranz’ studie är 

intressant då studiens kartläggning av faktorer som är relevanta och kan påverka 

ärendehandläggningen kan bidra till att öka förståelsen avseende hur socialsekreterare 

bedömer om en klient, som ansöker om ekonomiskt bistånd har varit aktivt arbetssökande.  
 

Stranz’ studieresultat visar att det finns både individuella och organisatoriska faktorer, som 

kan påverka de beslut som handläggare fattar. De individuella faktorerna delar Stranz in i 

handläggarens individuella faktorer och klientens individuella faktorer. Faktorer hos 

handläggaren som kan påverka arbetet exemplifieras av Stranz med personliga värderingar, 

professionalisering, utbildning, och erfarenhet inom yrket. Faktorer hos klienten exemplifieras 

med klientens familjesituation, fysiska och psykosociala hinder som bland annat 

missbruksproblematik och psykisk ohälsa. De organisatoriska faktorerna som kan påverka 

bedömningen är lokala regler och riktlinjer, specialisering av arbetsgruppen samt hur många 

ärenden varje enskild tjänsteman handlägger. Stranz diskuterar i sin studie att det kan vara 

svårt att dra generella slutsatser om vilka faktorer som påverkar ärendehandläggningen 

eftersom varje enskilt ärende är unikt och att alla faktorer i utformandet av bedömningen 

samspelar (Stranz 2007). 
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2.3 Aktivering av socialbidragstagare  

Även Jenny Nyboms studie handlar om bedömning och här är fokus på hur socialsekreterares 

syn på klienten styr hur ansökan om ekonomiskt bistånd handläggs och bedöms. Nybom 

undersöker utifrån dimensionerna moral, resurs och marknad hur socialsekreterare bedömer 

försörjningshinder som klienten kan ha. Moraldimensionen innebär ett ifrågasättande av 

klientens egen vilja att arbeta. Resursdimensionen lägger fokus på de psykiska och fysiska 

resurser, det vill säga den arbetsförmåga klienten har för att arbeta. Marknadsdimensionen 

innebär att det är strukturella aspekter som påverkar klientens möjligheter till att arbeta. 

Utifrån dimensionerna formar socialsekreteraren sitt förhållningssätt för hur hen hjälper och 

kontrollerar klienten. Studiens resultat visar att få socialarbetare anser att försörjningshinder 

är kopplade till strukturella faktorer (marknadsdimensionen). I studien framkommer 

skillnader mellan hur socialsekreterare bedömer olika grupper i samhället. När det gäller 

utrikesfödda klienter kopplar socialarbetare försörjningshinder med resursdimensionen där 

exempel kan vara språkkunskap och utbildningsnivå. För unga inrikesfödda klienter är 

moraldimensionen central, att det finns en bristande motivation i att hitta ett arbete. Vidare 

visar studiens resultat att kraven som socialsekreteraren ställer på klienten kan variera 

beroende på hur klienten blir kategoriserad. Kategoriseringen av klienten avgör vilken av de 

tre dimensionerna som socialsekreteraren anser är central i det specifika fallet. Det kan i sin 

tur påverka hur bedömningen om rätten till ekonomiskt bistånd utformas (Nybom 2008).   
 

Vidare undersöker Jenny Nybom i en annan studie klientens möjligheter att med hjälp av 

socialtjänstens olika aktiveringsinsatser och sanktioner på sikt genom ett arbete bli 

självförsörjande. Den socialsekreterare som träffar klienten som ansöker om ekonomiskt 

bistånd, tolkar klientens försörjningshinder utifrån de tre dimensionerna som beskrevs 

tidigare. Detta innebär att socialsekreterare genom sitt handlingsutrymme har möjlighet att 

tolka klientens situation och därigenom välja mellan olika aktiveringsinsatser. Dessa insatser 

kan delas in i två grupper vilka är jobbaktivering och resursaktivering. I jobbaktivering ingår 

arbetssökande och jobbträning på arbetsplatser utanför den reguljära arbetsmarknaden, vilka 

är anpassade för att klienten ska ha möjlighet att ha en sysselsättning. Resursaktivering 

innebär utbildning och arbetspraktik på den reguljära arbetsmarknaden. Nybom beskriver att 

resursaktivering kan ses som en morot eftersom den är mer stödjande då klienten, genom 

exempelvis utbildning, förbättrar sina möjligheter att hitta ett arbete och att den i större 

utsträckning används när klienten anses stå nära arbetsmarknaden. Jobbaktivering kan istället 
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ses som en piska då den är mer kopplad till sanktioner. Här ställs högre krav på klienten för 

att hen ska kunna erhålla ekonomiskt bistånd. Studiens resultat visar att höga krav, när det 

gäller jobbaktivering i kombination med sanktioner, kan försvåra den enskilde klientens 

möjligheter att bli självförsörjande (Nybom 2014). Studien är intressant för oss då den visar 

att socialsekreterarens befogenhet och tolkningsföreträde att bedöma klientens situation leder 

till att val av insats och därmed vilka krav som ställs på klienterna kan variera.  

 

2.4 Uppsalamodellen 

I följande avsnitt presenteras Uppsalamodellen, en arbetsmodell som kommunerna kan 

använda i organiseringen av arbetet när det gäller aktiveringskrav mot klienter som ansöker 

om ekonomiskt bistånd. 
 

Pia Milton studerar i sin avhandling vilka effekter aktiveringskrav, som olika kommuner 

använder, har på klienter som är aktuella inom ekonomiskt bistånd. Aktiveringskrav kan ses 

som en form av kontroll från samhällets sida gentemot klienter som får hjälp genom 

välfärdssystemet. En metod som kan användas för att handlägga ansökningar om ekonomiskt 

bistånd är Uppsalamodellen. Uppsalamodellen introducerades i slutet av 1980-talet men kom 

att bli mer använd under högkonjunkturen i början av 1990-talet. Målet med modellen är att 

“förebygga individens “beroende” av socialbidrag, att reducera bidragstiden, att snarast finna 

alternativa försörjningskällor och därmed reducera bidragskostnaderna” (Milton 2006, s. 30). 

Modellen ställer höga krav på att den individ som ansöker om ekonomiskt bistånd är tvungen 

att vara aktiv i sitt arbetssökande. Detta innebär att klienten ska söka arbete på heltid, det vill 

säga åtta timmar om dagen. Vidare ska klienten utifrån sin arbetsförmåga och kompetens söka 

alla relevanta arbeten inom pendlingsavstånd och hen ska på egen hand kontakta arbetsgivare 

för att som Milton uttrycker det “dammsuga arbetsmarknaden på jobb” (Milton 2006, s. 31). 

Om inte dessa krav uppfylls reduceras bidraget eller dras in helt. Modellen ställer inte bara 

höga krav på klientens arbetssökande utan ändrar också sättet arbetet organiseras på. Detta 

innebär exempelvis att socialsekreterarna har en lägre ärendemängd (20 - 25 ärenden), vilket 

gör att de har möjlighet att träffa klienterna varje vecka. Enligt modellen kontrollerar 

socialsekreterarna också aktivt den inlämnade listan över klientens sökta arbeten och i de fall 

där ansökan beviljas, görs detta bara för en kort period, då socialsekreterarna behöver göra 

täta bedömningar om klientens behov av ekonomiskt bistånd. Miltons studieresultat visar att 

tillämpningen av Socialtjänstlagen över tid har förändrats och ställer allt mer krav på 
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klienterna. Trots ökade krav och kontroll har det inte bidragit till att underlätta klientens 

möjligheter att bli självförsörjande (Milton 2006). 
 

2.5 Standardiserat arbete  

Som tidigare nämnts är Socialtjänstlagen en ramlag vilket gör att socialsekreterare kan 

tillämpa lagen på olika sätt. Detta möjliggörs genom det handlingsutrymmet socialsekreterare 

har (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s. 16-17). 
 

Lina Ponnert och Kerstin Svensson undersöker om handlingsutrymmet för socialsekreterare 

inom människobehandlande organisationer påverkas av att arbetet blir allt mer standardiserat. 

Ponnert och Svensson beskriver standardiseringen som en följd av att bland annat New Public 

Management under 1990-talet infördes inom välfärdssektorn, vilket bidrog till att det sociala 

arbetet blev mer evidensbaserat och marknadsinriktat. Forskarna resonerar å ena sidan att 

huruvida standardiseringen kan leda till avprofessionalisering för socialsekreterare när de i sitt 

arbete endast ska följa förutbestämda manualer. Om socialsekreterarna på ett oreflekterat sätt 

följer organisationens förutbestämda och standardiserade rutiner utan att använda sin 

professionella kunskap kan följden bli att klienterna kategoriseras i förutbestämda grupper. 

Då är risken att klienten inte erbjuds individanpassade insatser utifrån den specifika 

situationen och det individuella behovet. Å andra sidan diskuterar författarna att 

standardiseringen kan bidra till att arbetet blir mer transparent, rättssäkert och förutsebart för 

klienten då alla socialsekreterare inom organisationen utformar arbetet på samma sätt. På så 

vis förenklas socialsekreterarens ärendehandläggning genom att hen väljer mellan 

förutbestämda metoder (Ponnert & Svensson 2016). Även om studien generellt handlar om 

organisationer inom socialt arbete kan studien användas för att analysera organisationer som 

arbetar med ansökningar om ekonomiskt bistånd. 
 

Ponnerts och Svenssons slutsats är att oavsett ett ökat standardiserat arbete kan 

socialarbetaren fortfarande använda sitt handlingsutrymme för att välja insats till klienten. 

Vilken insats som väljs sker dock utifrån organisationens förutbestämda alternativ vilket 

bidrar till att socialsekreterarens handlingsutrymme begränsas av organisationen (Ponnert & 

Svensson 2016). 
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2.6 Socialarbetarens olika roller  

Som tidigare beskrivits i problembakgrunden har socialsekreterarens roll över tid förändrats 

från att vara hjälpare till att bli mer kontrollerande. Över tid har också Socialtjänstlagen 

ändrats när det gäller krav på klienter som ansöker om ekonomiskt bistånd. I detta avsnitt 

presenteras en fransk studie som beskriver att utredare använder olika metoder för att 

kontrollera klienten som ansöker om ekonomiskt bistånd. 
 

Vincent Dubois diskuterar i sin studie, rollen utredare inom välfärd har i relation till klienter. 

Han undersöker hur klienter som är i behov av ekonomiskt bistånd bedöms inom den franska 

socialtjänsten. Dubois menar att utredarna lägger mycket energi på kontakten med klienten, i 

detta fall det fysiska mötet. Genom mötena vill utredarna få kontroll över den aktuella 

situationen. Ett exempel för att åstadkomma denna kontroll är att utredarna vill träffa 

klienterna på kontoret och inte i klientens hemmiljö där den sistnämnda känner sig mer 

avslappnad och bekväm. Utredarna har i dessa möten tolkningsföreträde och översätter 

klienternas narrativa berättelser till byråkratiskt språk. Dubois beskriver hur vissa utredare 

försöker förstå klientens situation medan andra utredares fokus ligger på att leta efter bevis 

som kan stärka att klienten inte lämnar sanningsenliga uppgifter. Utredarna använder olika 

tekniker för att säkerställa sanningshalten i klienternas berättelser. Dubois menar att de flesta 

utredarna är byråkratiska och förhåller sig formellt i sitt arbete genom att exempelvis inte vara 

känslosamma under mötet med klienterna. Utredarna använder även lagar och officiella 

dokument för att styrka sin auktoritet (Dubois 2014). Artikeln beskriver det franska systemet, 

vilket kan skilja sig från det svenska, men artikeln kan vara till hjälp för att förstå hur 

socialsekreterare förhåller sig mellan sina roller, å ena sidan hjälpare och å andra sidan 

kontrollant. 
 

2.7 Sammanfattning  

De refererade studierna visar att det är många perspektiv som påverkar socialsekreterarens 

bedömning av om en klient är aktivt arbetssökande. I varje enskilt ärende kan olika faktorer 

hos den enskilde klienten, socialsekreteraren och organisationen påverka utfallet. 

Socialsekreterarens syn på klientens arbetsförmåga blir central för vilka aktiveringskrav som 

ställs på den enskilde. Tidigare forskning visar att arbetet har blivit mer standardiserat vilket 

kan påverka socialsekreterarens handlingsutrymme. Tidigare forskning beskriver också att 

rollen som socialsekreterare inom Socialtjänsten över tid har blivit mer kontrollerande. Ett 
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exempel där kontrollen stärkts är huruvida klienten som ansöker om ekonomiskt bistånd är 

aktivt arbetssökande eller inte.   

 

 

3. Teori  

I studier som behandlar hur socialt arbete organiseras och utformas är Lipskys och Hasenfelds 

teorier vanligt förekommande (Dellgran & Höjer 2015, s. 73). Nedan presenteras dessa två 

teorier som senare ska vara till hjälp för att förstå det empiriska materialet. Lipsky fokuserar 

med sin teori om Street-level bureaucrats på individnivå på hur den enskilde socialarbetaren, 

som Lipsky kallar gräsrotsbyråkrat, tolkar och tillämpar politiska beslut när hen arbetar i 

kontakt med klienter. I den andra teorin fokuserar Hasenfeld istället på organisationsnivå när 

han studerar hur människobehandlande organisation utformar förutsättningarna för arbetet. Vi 

har även valt att inkludera Roine Johanssons avhandling då han utvecklar Lipskys teori i en 

svensk kontext och mer specifikt inom det sociala arbetet.  

 

3.1 Street-level bureaucrats 

I implementeringskedjan är det politikerna som tar beslut om lagarna men det är 

socialsekreterare som i den direkta kontakten med klienten, tolkar och implementerar de 

politiska besluten. Därmed är det socialsekreteraren som formar hur lagen från en teoretisk 

nivå tillämpas i det praktiska arbetet (Rothstein 2014, s. 200). Detta gäller även lagändringen i 

4 kap. 1 § Socialtjänstlagen, som tidigare beskrivits, är en ramlag (Lundgren, Sunesson & 

Thunved 2016, s. 21). Det innebär att socialsekreteraren gör individuella bedömningar i mötet 

med klienterna.  
 

Hur socialsekreterare i mötet med klienten tolkar och implementerar de politiska besluten har 

Michael Lipsky studerat i sin teori om hur socialarbetare i offentliga organisationer utför sitt 

arbete. Lipsky definierar en person, som i det dagliga arbetet har direkt kontakt med 

medborgare och tillhandahåller service till dessa, som street-level bureaucrats 

(gräsrotsbyråkrat). Exempel på gräsrotsbyråkrater är lärare, poliser och socialarbetare (Lipsky 

1980, s. 3). Eftersom socialsekreterare på ekonomiskt bistånd har direktkontakt med klienter 

som ansöker om ekonomisk hjälp är teorin relevant i studien för att uppnå syftet att undersöka 
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hur lagändringen i Socialtjänstlagen 4 kap. 1 § tillämpas av socialsekreterare när de bedömer 

om en klient som står till arbetsmarknadens förfogande är aktivt arbetssökande.   
 

Lipsky utgår från att gräsrotsbyråkraten har direkt kontakt med klienten, det vill säga träffar 

klienten. Utifrån den direkta kontakten har gräsrotsbyråkraten sedan, när hen bedömer och 

beslutar om klienten har rätt till hjälp från välfärdssystemet, under hela processen, en viss 

grad av handlingsutrymme samt relativ autonomi från organisationen hen arbetar i. Varför 

handlingsutrymme är nödvändigt för gräsrotsbyråkrater när de utför sitt arbete exemplifieras 

och motiveras med att arbetsuppgifterna ofta är komplicerade och därför svåra att lösa utifrån 

en standardiserad manual. I dessa situationer behöver gräsrotsbyråkraten ha möjlighet att 

agera utifrån sin kunskap och erfarenhet. Ett annat exempel är att arbetet sker i en kontext där 

det från samhällets sida finns en förväntning om att hjälpen ska vara flexibel och anpassad 

utifrån situationer som uppstår och inte endast vara objektiv där regler och normer följs strikt. 

En tredje anledning är att gräsrotsbyråkraten behöver handlingsutrymme för att skapa en viss 

legitimitet i relation till samhället. Legitimitet är nödvändigt för att medborgare ska känna 

tillit till att gräsrotsbyråkraten har kunskap, möjlighet och resurser för att hjälpa den enskilde 

individen att förändra hens rådande situation (Lipsky 1980, s. 13, 15).  

 

I klientens rådande situation är gräsrotsbyråkraten en viktig kontakt för klienten när hen 

kommer i kontakt med myndigheten för att ansöka om ekonomiskt bistånd (Johansson, 

Dellgran & Höjer 2015, s. 29). Gräsrotsbyråkraten har kontroll över och tillhandahåller 

resurserna klienten ansöker om. Relationen blir på så sätt obalanserad där gräsrotsbyråkraten 

hamnar i en maktposition medan klienten hamnar i en beroendeställning. Gräsrotsbyråkraten 

behöver i sin maktposition hitta en balans mellan flexibilitet och rigiditet vilket inte alltid är 

enkelt då hen även styrs av rådande regler och lagar. Välfärdsreformer är ett sätt att å ena 

sidan försöka begränsa gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme genom att exempelvis 

detaljstyra arbetet och å andra sidan öka detsamma genom att bland annat betona vikten av 

individanpassning (Lipsky 1980, s. 60, 16).   

 

Roine Johansson har i sin avhandling vidareutvecklat Lipskys teori och applicerar Lipskys 

studier till en svensk kontext. Johansson har utvecklat teorin till att mer specifikt behandla 

socialarbetare, medan Lipsky på ett mer generellt sätt resonerar kring arbetare i offentliga 

organisationer som är i direkt kontakt med medborgare (lärare, poliser och socialarbetare). 

Enligt Johansson har gräsrotsbyråkrater i förhållande till regelverket både en formell och en 



	
	

14 

informell sida. Hur regelverket tillämpas kan variera beroende på gräsrotsbyråkratens attityd. 

En strikt tillämpning av regelverket kan leda till en minskning av individanpassning medan en 

mindre strikt tillämpning kan leda till en problematik kring godtycklighet vilket i sin tur kan 

påverka klienternas rättssäkerhet negativt (Johansson 2007, s. 41-42). 
 

3.2 Människobehandlande organisationer  

Yeheskel Hasenfeld studerar hur arbetet i kontakten med klienter utformas. Klienterna som 

kommer i kontakt med människobehandlande organisationer kan definieras som “råmaterial”. 

Detta innebär att klienter som kommer i kontakt med en organisation har vissa förutsättningar 

som hen behöver hjälp med för att bevara eller förändra (Hasenfeld 2010, s. 11). Hasenfeld 

fokuserar på hur olika teknologier som människobehandlande organisationer, såsom 

socialtjänsten, använder i sin verksamhet kan påverka arbetet med klienten. Han skiljer 

mellan kategoriserande (People-processing), bevarande (People-sustaining) och förändrande 

(People-changing) teknologier. I den första typen, kategoriserar och klassificerar 

organisationer olika individer för att förstå vilken hjälp de behöver. Organisationer som 

arbetar för bevarande strävar efter att klientens välbefinnande och välfärd ska upprätthållas. 

Dessa organisationer har inte som mål att ändra individer som de kommer i kontakt med. 

Detta strävar istället den tredje typen av organisationen för där målet är att förändra 

individens beteende och förutsättningar för att förbättra deras situation. Hasenfeld beskriver 

att det flesta människobehandlande organisationerna inte bara är kopplade till en av 

teknologierna utan att de arbetar utifrån en blandning av alla tre (Hasenfeld 1983, s. 134-135, 

137, 140). I likhet med råmaterial inom industrin som sorteras i olika kategorier blir individer 

som kommer i kontakt med en människobehandlande organisation också sorterade och 

kategoriserade. I ett första steg för att definiera om individen är i behov av hjälp och i nästa 

steg för att bestämma vilka åtgärder organisationen kan använda (Hasenfeld 1983, s. 191-

192). Organisationer som arbetar med ekonomiska biståndsärenden är ett exempel på det. 

Organisationen klassificerar om klienten har rätt till ekonomiskt bistånd. Vidare arbetar den 

för att klienten genom förändring ska bli självförsörjande samtidigt som den arbetar för att 

garantera klienten en skälig levnadsnivå. 
 

Hasenfeld beskriver relationen mellan klient och yrkesutövare som central för 

människobehandlande organisationer. Relationen är den primära drivkraften i arbetets 

utförande och innebär exempelvis att klienten ska ha en kontinuerlig kontakt med 

organisationen och att klientens helhetsbild ska beaktas när val och utförande av insats görs. I 
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relationen är det trots att relationen är obalanserad viktigt att inblandade personer har tillit till 

varandra. Obalansen beror på att organisationens yrkesutövare har handlingsutrymme och 

makt gentemot klienterna när hen bedömer hur resurser ska fördelas (Hasenfeld 2010, s. 21-

22). Hur handlingsutrymmet och makten används i det praktiska arbetet beror på den sociala 

och moraliska kontext organisationen befinner sig i. Beroende på hur moralen ser ut kan vissa 

grupper i samhället anses mer berättigade till hjälp än andra, exempelvis ung framför gammal 

(Hasenfeld 2010, s. 12-14). Den moraliska kontexten formas utifrån kulturella, politiska, 

ekonomiska och lokala kontexter som råder i och omkring organisationen (Hasenfeld 2000, s. 

331).  
 

3.3 Teoretisk tillämpning 

Genom att använda Lipskys och Hasenfelds teorier möjliggörs det att senare i analysdelen ur 

ett helhetsperspektiv förstå hur det politiska beslutet om 2016 års ändring i Socialtjänstlagen 

tillämpas av socialsekreterare när de bedömer om klienten som står till arbetsmarknadens 

förfogande är aktivt arbetssökande. Helhetsperspektivet möjliggörs då teorierna har olika 

fokus. Genom Lipskys teori kan förståelsen öka om hur den enskilde socialsekreteraren som 

gräsrotsbyråkrat tolkar de politiska besluten och genom sitt handlingsutrymme utformar sitt 

arbete. Hasenfelds teori lägger istället fokus på organisationen och hur den formar 

förutsättningarna för socialsekreteraren i hens arbete. 
 

 

4. Metod  

I detta kapitel beskrivs vald metod, tillvägagångssätt och studiens kvalitet. Vidare förs en 

diskussion om etiska överväganden som kan bli aktuella under studiens genomförande.  
 

4.1 Kvalitativ metod 

Val av metod grundas på studiens syfte och frågeställningar (Trost 2010, s. 33).  För att uppnå 

syftet med studien kan kvalitativa metoder vara till hjälp när det gäller att undersöka hur 

lagändringen i Socialtjänstlagen 4 kap. 1 § tillämpas av socialsekreterare när de bedömer om 

en klient, som står till arbetsmarknadens förfogande, är aktivt arbetssökande. Trost beskriver 

att genom kvalitativa metoder finns det möjlighet att förstå resonemang som ligger bakom 

socialsekreterares ärendehantering och därigenom hitta eventuella handlingsmönster (Trost 

2010, s. 32). Genom kvalitativa metoder kan organisationer, grupper, kulturer, normer och 
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regler studeras, analyseras och förstås utifrån aktörer som är direkt inblandade i ämnet (Ahrne 

& Svensson 2011, s. 8). Kvantitativa metoder fokuserar istället på att kvantifiera objektiva 

data, vilket skulle försvåra målet i att uppnå syftet med studien. Med kvalitativa metoder finns 

det istället möjlighet att analysera processen som ligger bakom besluten som fattas (Kvale 

1997, s. 17), i detta fall av den yrkesverksamma socialsekreteraren inom ekonomiskt bistånd.  
 

4.2 Tillvägagångssätt 

4.2.1 Vinjettstudie i kombination med semistrukturerade intervjuer 

För att samla in data från informanterna använde vi en vinjett, det vill säga en kortfattad 

beskrivning av en person eller en situation (Jergeby 1999, s. 12). Metoden används ofta för att 

jämföra variationer avseende bedömningar som kan föreligga mellan olika informanter 

(Stranz 2007, s. 90). Vinjetter kan användas när forskaren vill undersöka hur olika faktorer 

påverkar bedömningen, men även vilka faktorer som är centrala vid bedömningen. Vinjetter 

är en lämplig metod när det gäller att forma kontext och referensramar för alla informanter 

samt för att kunna bestämma variabler som är centrala utifrån teoretiska överväganden 

(Egelund 2008, s. 136-137). För att informanterna lättare ska kunna uttrycka sina åsikter och 

beskriva sitt agerande kan vinjetter användas som metod då den beskriver en konkret situation 

(Bryman 2008, s. 425). Vinjetter med en konkret beskriven situation kan även bidra till att 

informanterna utvidgar sina resonemang. Då möjliggörs diskussion utifrån fler parametrar och 

situationer som de annars kanske inte skulle beskriva, eftersom informanternas egen 

erfarenhetsvärld kan vara begränsad i jämförelse med olika parameter och situationer som en 

vinjett beskriver (Jergeby 1999, s. 26). Utifrån ovanstående är vinjetter en metod som kan 

komma till hjälp för att uppnå studiens syfte, vilket är att undersöka hur lagändringen i 

Socialtjänstlagen 4 kap. 1 § tillämpas av socialsekreterare när de bedömer om en klient som 

står till arbetsmarknadens förfogande är aktivt arbetssökande och följaktligen berättigad 

ekonomiskt bistånd.  

 

Ibland kan det vara svårt att uppnå en studies syfte enbart med hjälp av en vinjettmetod 

(Jergeby 1999, s. 14). Genom att kombinera vinjettmetod med semistrukturerad intervju 

möjliggörs det att få kunskap om hur informanterna genom erfarenheter, känslor och tankar 

motiverar sitt agerande (Brinkmann & Kvale 2015, s. 3). Därför har vi valt ovan nämnda 

kombination och utformat både vinjetten och intervjufrågorna i förhållande till studiens syfte 

och frågeställningar. 
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Kvalitativa semistrukturerade intervjuer sker utifrån en utformad intervjuguide. Intervjuaren 

kan också ställa följdfrågor som inte står med i intervjuguiden men som ställs utifrån hur 

intervjun utvecklas (Bryman 2008, s. 415). Med följdfrågorna kan svaren från informanterna 

bli fördjupade och därmed kan det undvikas att svaren bara ytligt beskriver ämnet (Holstein & 

Gubrium 2011, s. 155). 
 

4.2.2 Utformning av vinjetten och intervjumanualen  

I utformningen av vinjetten utgick vi från Jergebys fyra grundkriterier som beskriver att 

vinjetten ska vara kort och lätt att förstå samt logisk och trovärdig. I utformningen av 

vinjetten bör parameter väljas som är betydelsefulla i den kontext där studiens utförs (Jergeby 

1999, s. 23-25). I vårt fall valdes parametrar som kan påverka bedömningen av en ansökan 

om ekonomiskt bistånd. Inspiration hämtades bland annat från olika rapporter (Jergeby 1999, 

Socialstyrelsen 2013), tidigare forskning (Hydén 1996, Brunnberg 2001, Stranz 2007) samt 

från våra egna erfarenheter då vi under den verksamhetsförlagda utbildningen, hösten 2016, i 

var sin kommun, praktiserade på enheten för ekonomiskt bistånd. Vinjetten konstruerades 

utifrån klienten “Maja” som ansöker om ekonomiskt bistånd. I vinjetten beskrivs hennes 

familje- och arbetssituation, tillgångar, mående, hennes aktivitet avseende att söka arbeten 

samt hennes tidigare kontakt med Socialtjänsten (Bilaga 2). Två erfarna socialsekreterare som 

arbetar med ekonomiska biståndsärenden granskade den konstruerade vinjetten för att bedöma 

om fallet upplevs som trovärdigt och realistiskt. Vinjetten användes i studien som en 

utgångspunkt i kombination med en semistrukturerad intervjumanual. I manualen ingår 17 

öppna frågor som vi utformade utifrån studiens frågeställningar, vald tidigare forskning, samt 

våra egna reflektioner (Bilaga 3).  
 

4.2.3 Urvalsprocessen 

För att samla in data som kan vara till hjälp för att uppnå studiens syfte används ett 

målinriktat urval. Detta innebär att det är studiens forskningsfrågor som styr valet av 

informanter (Bryman 2008, s. 434; Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 39). Eftersom 

studiens syfte är att undersöka hur lagändringen i Socialtjänstlagen 4 kap. 1 § tillämpas av 

socialsekreterare när de bedömer om en klient som står till arbetsmarknadens förfogande är 

aktivt arbetssökande, är forskningsfrågorna kopplade till en viss yrkeskategori. Därför görs ett 

aktivt val när det gäller att intervjua yrkeskategorin socialsekreterare som arbetar med 

ekonomiskt bistånd. Socialsekreterare har erfarenhet av arbete med bedömning om en klient 
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har rätt till ekonomiskt bistånd. De har även en helhetssyn i ämnet vilket kan ge information 

som kan svara på studiens forskningsfrågor och vara till hjälp för att uppnå studiens syfte.  
 

I och med att denna strategi används i urvalsprocessen görs medvetna urval vad det gäller 

organisationer och yrkeskategori (Bryman 2008, s. 194-195). För att nå socialsekreterarna 

användes ett tvåstegsurval. Detta innebär att en kontakt först togs med chefer inom de 

organisationer som valts ut att undersökas. Vi tog kontakt via mejl med enhetscheferna för 

ekonomiskt bistånd. Vi frågade om vi kunde intervjua socialsekreterare som arbetar med 

ansökan om ekonomiskt bistånd inom enheterna som cheferna ansvarar för. I nästa steg togs 

en kontakt med enskilda informanter i de organisationer som visade intresse för att delta i 

studien (jfr Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 40). Valet om vilka specifika 

socialsekreterare vi ska intervjua sker från vår sida slumpmässigt eftersom våra 

forskningsfrågor inte är kopplade till en specifik person utan till en yrkesgrupp generellt. 
 

Valet av organisationer gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval, vilket dels innebär att valet 

utgick från ett geografiskt perspektiv, det vill säga att organisationer som avståndsmässigt låg 

nära valdes ut, dels att organisationer där kontakter fanns användes. Genom att använda 

kontakter inom organisationen fanns också möjligheten att relativt snabbt få kontakt med 

individer som eventuellt kunde bli informanter. Genom kontakterna vi hade inom 

organisationerna fanns också vetskapen om att socialsekreterare inom dessa organisationer 

hade kunskap som kunde vara till hjälp för att uppnå studiens syfte. När det gäller det 

geografiska urvalet fokuserar inte studien på ett specifikt geografiskt område utan generellt på 

hur socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd grundar sina bedömningar. Detta gör att 

insamlingen av empiriskt material inte kräver resor till ett specifikt socialtjänstkontor. 

Bryman beskriver att för att komma i kontakt med informanter som vanligtvis är svåra att nå 

kan bekvämlighetsurvalet vara till hjälp. Han förklarar också att det i kvalitativa studier inte 

alltid är viktigt att en specifik informant medverkar utan det viktiga är att det blir en ingående 

analys (Bryman 2008, s. 433). I vårt fall är vi inte intresserade av en specifik socialsekreterare 

utan som tidigare nämnts av socialsekreterare som grupp och då är bekvämlighetsurvalet 

tillämpningsbart.  
 

Exakt antal intervjuer är svårt att på förhand bestämma då det beror på kvaliteten av 

insamlade data. Målet är att få in tillräcklig data som gör att studiens analytiska 

generaliserbarhet ökar. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 42) kan 6-8 intervjuer 
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vara tillräckligt för att få en bild av forskningsämnet som är oberoende av enskilda 

informanter. Utifrån detta och tiden som vi hade för att utforma studien valde vi att utföra 6 

intervjuer.  
 

4.2.4 Bearbetning av data och analys 

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon vilket möjliggjorde att materialet sedan 

kunde transkriberas. Transkriberingen gjordes ordagrant för att vi sedan noggrant skulle 

kunna analysera insamlade data. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 53) beskriver att 

citat vid framställningen kan omvandlas från talspråk till skriftspråk, dels för att öka 

läsbarheten och dels för att framställa informanternas svar på ett respektfullt vis. Vi försökte 

dock vid omformuleringen att ändra så lite som möjligt för att inte förvränga informationen 

som framkom under intervjuerna.  

 

I resultatet presenteras inte citat från alla informanterna i samma utsträckning utan där 

presenteras de specifika citat som tydligt exemplifierar mönster som framkom i intervjuerna. I 

förhållande till detta har informant 5 endast citerats en gång medan informant 6 inte citerats 

alls. Material från dessa intervjuer har dock ändå använts i studien men istället för som citat 

har informationen inkluderats i den löpande texten. Exempel på detta är när det i texten 

beskrivs att ”insamlade data visar på en enighet” eller ”ger informanterna liknande svar”. 

Utvalda citat ämnar stärka det som utifrån insamlade data beskrivs i den löpande texten. 

 

Analysen av det insamlade materialet gjordes med en tematisk indelning vilket enligt Bryman 

är ett vanligt sätt att analysera material i kvalitativa studier. Detta sker genom att noggrant 

läsa materialet flera gånger för att på så sätt kunna organisera materialet i teman efter mönster 

utifrån informanternas svar (Bryman 2008, s. 528). Vi läste först igenom materialet var för sig 

och noterade på egen hand mönster. Därefter läste vi materialet tillsammans och diskuterade 

de mönstren vi funnit. Utifrån mönstren formade vi gemensamt en tematisk indelning. Den 

tematiska indelningen är relaterad till studiens syfte och dess frågeställningar och utmynnar i 

fem teman. Dessa teman är: lagändringens påverkan över arbetet, aktivt arbetssökande, 

faktorer som påverkar bedömningen av om klienten är aktivt arbetssökande, 

socialsekreterarnas delade roll - kontrollant kontra hjälpare samt socialsekreterarnas kollegiala 

lärande inom ekonomiskt bistånd. 
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4.3 Arbetsfördelning  

Skrivprocessen med examensarbetet har övervägande gjorts tillsammans. Under arbetets gång 

har applikationen Google-doc använts, dels för att kunna skriva samtidigt i samma dokument, 

dels för att tillsammans arbeta fram texten när det gäller formulering och ordval. Vid vissa 

tillfällen har arbetet skett på distans och då med kommunicering via Skype. Vid intervjuerna 

har båda två medverkat förutom i den sista kommunen där två intervjuer hölls parallellt. För 

att tidseffektivisera transkriberingen av intervjuerna delades dessa upp. För att inte påverka 

varandra avseende vilken information som ansågs relevant för studien gjordes en första 

kodning av insamlade data var för sig. Vi ansvarar båda två för arbetet.  
 

4.4 Studiens kvalitet 

Inom den kvantitativa forskningen används begreppen reliabilitet och validitet för att säkra 

studiens kvalitet. Begreppen kräver dock att det går att komma fram till en enda sann bild av 

det som undersöks. Att göra en direkt översättning av dessa begrepp till den kvalitativa 

forskningen kan vara problematisk då den sociala verkligheten inom kvalitativ forskning ofta 

är mer komplex än så. Ett alternativt begrepp som istället ofta används i den kvalitativa 

forskningen är tillförlitlighet vilket innehåller fyra delkriterier som är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 2008, s. 353-

354). Nedan kommer därför tillförlitlighet beskrivas och sedan relateras till vår studie. 
 

4.4.1 Tillförlitlighet 

Trovärdighet innebär att studiens resultat ska beskrivas på ett sätt som gör det trovärdigt i 

andra individers ögon. Forskningsprocessen ska följa reglerna som finns och studien kan 

skickas till informanterna för att de ska få ta del av resultatet och kunna bekräfta att 

studieområdet uppfattats korrekt (Bryman 2008, s. 354). I vår studie kommer informanterna få 

ta del av studien, dock kommer detta på grund av tidsaspekten att ske efter inlämning.  
 

Överförbarhet lägger vikt vid att studien så detaljerat som möjligt beskriver kontexten där 

studien utförs. I kvalitativa studier spelar situation, kontext och tid roll för det slutliga 

resultatet. En ingående beskrivning av studien betyder inte automatiskt att den kan överföras 

till en annan kontext, men det underlättar för andra att själva avgöra möjligheterna till 

överföring (Bryman 2008, s. 355). Kopplat till vår studie kan det innebära att varje kommun 
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har unika omständigheter utifrån en specifik kontext. Upprepning av studien i samma eller 

andra kommuner och i en annan tid kan ge olika svar utifrån de nya omständigheterna. 
 

Pålitligheten i studien kan stärkas genom att under hela arbetsprocessen med studien ha ett 

kritiskt förhållningssätt till hur studien väljs att utformas samt hur varje delmoment såsom 

metodval, resultat och analys redogörs (Bryman 2008, s. 355). För att öka pålitligheten har vi 

försökt vara noga och utförliga i framställningen av studien. Kontinuerligt har vi även träffats 

i smågrupper med andra studenter och handledare för att få studien granskad av andra 

perspektiv.  
 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren inte på ett medvetet sätt låter 

personliga värderingar påverka studien. Vidare ska forskaren sträva efter att visa på att hen 

har agerat i god tro (Bryman 2008, s. 355). Vi har under hela processens gång strävat efter ett 

objektivt förhållningssätt. Vi har genomgående arbetat tillsammans och diskuterat kring varje 

del av studien. Vi är dock medvetna om att fullständig objektivitet kan vara svårt att uppnå 

när det handlar om kontakt med människor och att vår förförståelse genom tidigare erfarenhet 

som praktikanter inom enheten ekonomiskt bistånd kan ha påverkat studiens framställning.  
 

4.5 Etiska överväganden  

I uppsatsskrivandet har det varit viktigt för oss att under hela processen, det vill säga från att 

vi valde ämne tills att vi publicerade vår uppsats, förhålla oss till etiska aspekter (Kvale 2007, 

s. 24). I vår studie är individskyddskravet viktigare än forskningskravet (Linnéuniversitetet 

2014, s. 3). Det innebär att skydd för individens integritet har gått före forskningskravet 

eftersom uppsatsen är mer lik en uppgift än ett forskningsarbete. Vetenskapsrådets fyra etiska 

grundprinciper för forskning har väglett oss i arbetet med studien. Grundprinciperna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebar att vi muntligt och skriftligt informerade våra informanter om 

syftet med vår studie. Genom informationsbrevet tydliggjorde vi för informanterna de etiska 

aspekterna samt kontaktuppgifter till oss och vår handledare på institutionen. Vi informerade 

även om planering och upplägg av arbetet. Samtyckeskravet, innebär att informanterna som 

deltog i vår studie via mejl lämnade skriftligt samtycke gällande deras medverkan. Detta 

skedde med strävan om att informanterna inte skulle känna någon påtryckning från oss. 

Intervjupersonerna informerades också vid själva intervjutillfällena om att de när som helst 

hade möjlighet att avbryta intervjun om de av någon anledning ville det. Tredje principen, 
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konfidentialitetskravet innebär att alla personliga uppgifter gällande informanter och 

organisationer har avpersonifierats för att inte förknippas med studien. Intervjupersonerna 

benämns som informant 1-6 och vilka kommuner som deltar i studien nämns inte då det inte 

är nödvändigt för att uppnå studiens syfte. Nyttjandekravet innebär att den insamlade 

informationen endast har använts för vårt forskningsändamål, det vill säga undersöka hur 

socialsekreterare bedömer om en klient som står till arbetsmarknaden förfogande är aktivt 

arbetssökande. För att undvika att insamlat material nyttjas för annat ändamål än studiens 

syfte har denna information efter studiens slut raderats (Vetenskapsrådet 2014, s. 9-14).  
 

Vi är medvetna om att vi, som författare till studien, kan ha påverkat insamlingen av 

materialet då vi aktivt har deltagit i intervjuerna (Andersson & Swärd 2008, s. 238). Vi hade 

också kontakter inom en av kommunerna som ingick i studien. Denna relation kan mer eller 

mindre ha påverkat kvaliteten på insamlingen av datamaterial. Vi försökte lösa denna 

problematik genom att hela tiden vara observanta på att vi under hela processen, från 

datainsamling till transkribering och analys höll ett objektivt förhållningssätt. 
 

I texten används ordet "hen" istället för "han" och "hon" när texten refererar till 

socialsekreterare som deltog i studien. Detta val har medvetet gjorts då studien inte ämnar 

fokusera på könsaspekten utan istället på hur bedömningar görs oavsett om det är en kvinnlig 

eller manlig socialsekreterare. Samma resonemang gäller även när texten refererar till 

klienten, då fokus för studien inte heller där är vilken könstillhörighet klienten har.  

 

 

5. Resultat och analys 

I följande kapitel redovisas resultatet från insamlat material och utifrån det görs vidare en 

analys kopplad till tidigare forskning och teorier. Samhällsförändringar däribland situationen 

med ökat antal asylsökanden från hösten 2015 var något som informanterna generellt 

diskuterade och menade påverkade deras arbete. I kapitlet gjordes ett aktivt val att inte 

fokusera på detta då studien koncentrerar sig på gruppen socialbidragstagare generellt utan att 

skilja exempelvis mellan individens kön, etnicitet och ålder. Studien ämnar mer generellt 

undersöka hur 2016 års lagändring i Socialtjänstlagen 4 kap. 1§ tillämpas av socialsekreterare 

när de, vid beslutsfattandet av en ansökan om ekonomiskt bistånd från en klient, bedömer om 

klienten som står till arbetsmarknadens förfogande är aktivt arbetssökande.  
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Som tidigare beskrevs i avsnitt 4.2.4 (Bearbetning av data och analys) delas resultatet in i fem 

teman vilka är: lagändringens påverkan över arbetet, aktivt arbetssökande, faktorer som 

påverkar bedömningen av om klienten är aktivt arbetssökande, socialsekreterarnas delade roll 

- kontrollant kontra hjälpare samt socialsekreterarnas kollegiala lärande inom ekonomiskt 

bistånd. 
 

5.1 Tema 1: Lagändringens påverkan över arbetet 

Mindre tolkningsmöjligheter för kommunerna skulle medföra större samstämmighet de 

emellan. Målet med detta var därmed att öka den enskilde individens rättssäkerhet, vilket 

skulle bidra till likabehandling för individer som ansöker om ekonomiskt bistånd, oavsett 

vilken kommun hen huvudsakligen vistas i (SOU 2015:44, s. 24-26). I följande avsnitt 

redogörs utifrån insamlade data, hur Socialtjänstlagens lagändring 2016 påverkar det 

praktiska arbetet när det gäller bedömningen om klienten som ansöker om ekonomiskt bistånd 

är aktivt arbetssökande. 
 

Insamlade data visar på en enighet i de olika informanternas svar när de beskriver att 

lagändringen i sig inte har påverkat hur arbetet organiseras när det gäller att bedöma om en 

klient är aktivt arbetssökande. Informanterna menar att det redan innan lagändringen krävdes 

att klienten var aktivt arbetssökande och lagändringen bidrog inte till någon större förändring i 

arbetsgången. Lagändringen bekräftade istället det arbetssätt kommunerna sedan innan 

använde sig av. I följande citat beskrivs detta av informant 4: 
 

Jag tror att mycket som gjordes med den lagändringen var det som man redan använde som 
praxis utifrån tidigare domar, och så att man skrev in det i lagen. Så nej, jag kan inte säga att det 
har påverkat. Vi är ganska noga med att man ska stå till arbetsmarknadens förfogande och att 
man ska söka jobb så jag kan inte säga att det i praktiken har påverkat hur vi jobbar. (informant 
4) 

 

Trots att lagändringen inte har inneburit förändringar i arbetssättet har den enligt några av 

informanterna bidragit med tydlighet och något kommunerna kan ha som stöd när 

socialsekreterarna motiverar sin tolkning av lagen, vilket informant 2 förklarar under 

intervjun: 
 

Jag tror att det har blivit tydligare vilka krav vi kan ställa. [...] Ja, men just den här tydligheten 
det tror jag är bra. Att man har det med sig och kan luta sig mot. Innan var det kanske lite mer 
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luddigt med det, att man när man inte på något annat sätt kan försörja sig eller, att man 
formulerade lite att det skulle passa de kraven som vi ställde. Men nu blir det jättetydligt så. 
(informant 2) 

 

Hur ett politiskt beslut implementeras i det praktiska arbetet påverkas av gräsrotsbyråkratens 

tolkning. Det är gräsrotsbyråkraten som genom sitt handlingsutrymme och de möjligheter som 

organisationen ger, omformar den teoretiska tanken (lagstiftarens mål) till praktiskt handlande 

(hur lagen tillämpas). Gräsrotsbyråkrater har en viss del av autonomi när de ska tolka och 

implementera de politiska besluten (Lipsky 1980, s. 11-14). Detta gäller även inom enheten 

ekonomiskt bistånd då de yrkesverksamma socialsekreterarna i mötet med klienten tolkar och 

tillämpar de politiska besluten (jfr Johansson 2007, s. 41-42). Informanternas svar visar att 

kraven som följde med lagändringen redan fanns i arbetets praxis. Själva lagändringen har 

inte ändrat kommunerna sätt att organisera arbetet då de redan innan lagändringen arbetade 

utifrån kravet om att klienten som står till arbetsmarknadens förfogande ska vara aktivt 

arbetssökande.  
 

5.2 Tema 2: Aktivt arbetssökande 

Även när det gäller vad det innebär att bedöma om en klient är aktivt arbetssökande, ger 

informanterna liknande svar när de beskriver att klienten direkt, när hen inte har någon 

inkomst till sin egen försörjning, behöver skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Klienten måste 

också kunna visa att hen aktivt och kontinuerligt söker arbete. Insamlade data visar dock att 

det inte finns någon generell definition över vad det innebär att aktivt och kontinuerligt söka 

arbete utan att det kan variera på grund av att det alltid är nödvändigt med en individuell 

bedömning. Informant 2 exemplifierar det genom sitt svar: 
 

Det är väldigt individuellt, så det är svårt att svara på. Men bedömer man att en person har en 
förmåga, att stå på arbetsmarknaden förfogande, och att man inte har några hinder för det, då 
ställs ganska höga krav tycker jag. Först utifrån det att man ska söka jobb, i vissa fall begär vi 
att de görs i hela Sverige. Att man arbetsöker i hela Sverige, och då tänker man att man kommer 
upp till ganska många jobb som man skulle kunna söka då. Ja, men mellan 10 och 20 liksom är 
det. Men det beror på, därför det kan vara personer som har sökt 2 jobb, och det är jättebra, 
alltså, för just den personen (informant 2). 

 

Hur informanterna uttrycker sig i svaren kan kopplas till Nybom (2014, s. 40-41) som 

beskriver att hur socialsekreteraren tolkar klientens situation påverkar vilka krav som ställs på 

klienten. Arbetet som gräsrotsbyråkrat är ofta komplicerat vilket gör att det är svårt att basera 

arbetet utifrån en manual. Vidare måste arbetet vara flexibelt och individanpassat där 
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gräsrotbyråkraten behöver kunna möta klienten utifrån dennes specifika förutsättningar 

(Lipsky 1980, s. 15). Även om informanterna har svårt att säga ett specifikt antal arbeten 

klienten ska uppnå per månad är svaret i majoritet att en klient som står till arbetsmarknadens 

förfogande bör söka 10 - 20 arbeten per månad om hen söker arbete på heltid. Att 10 - 20 

arbeten per månad nämns av flera informanter i olika kommunerna är anmärkningsvärt då 

ingen av kommunerna har riktlinjer som påtalar vilket antal arbeten som ska sökas. Detta är 

något som faller på kommunerna själva att förhålla sig till. Varje kommun har också olika 

förutsättningar i form av storlek, resurser och arbetstillfällen vilket gör att synen på vad som 

anses som godtagbart avseende antal sökta arbeten skulle kunna skilja sig beroende på vilken 

kommun det handlar om. En tes till att kommunerna ändå nämner samma antal kan vara att 

kravet generellt är att klienten ska söka arbete i hela landet. Utifrån denna tes är kommunens 

förutsättningar av mindre betydelse. Men då informanterna menar att det ska vara individuell 

bedömning utifrån varje klient kan det kanske finnas faktorer som gör att klienten inte kan 

eller att det åtminstone är svårt för klienten att söka arbete rikstäckande. För dessa klienter 

kan förutsättningarna då bli olika beroende på om hen tillhör en resursstark eller en resurssvag 

kommun. 
 

5.3 Tema 3: Faktorer som påverkar bedömning 

I det följande avsnittet redovisas och analyseras resultatet utifrån vilka faktorer informanterna 

beskrev som centrala i bedömning av en ansökan om ekonomiskt bistånd. Faktorerna delas in 

i organisatoriska faktorer, klientens personliga faktorer och socialsekreterarens faktorer i form 

av egna erfarenheter. Det kan även finnas andra faktorer såsom strukturella och politiska som 

kan påverka socialsekreterarens arbete och därmed hur bedömningen görs. Men eftersom 

informanternas svar och litteraturen (jfr. Stranz 2007) fokuserar på de tre ovan nämnda 

faktorerna, sker analysen av resultatet utifrån dessa. 
 

5.3.1 Organisatoriska faktorer 

Även om grundtanke och regler är samma skiljer det sig hur olika kommuner tolkar lagar och 

utformar sina riktlinjer. Detta förklaras av informant 2 under intervjun: “Det är olika kulturer 

på varje avdelning, hur man jobbar med försörjningsstöd, men riktlinjerna kan se olika ut från 

kommun till kommun.”. Hen förklarar att trots att socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd 

arbetar med samma typ av ärende, kan regler och riktlinjer variera beroende på vilken 

kommun som studeras. Detta kan kopplas till Hasenfeld när han beskriver att den sociala och 
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moraliska kontext organisationen befinner sig i kan påverka vilka normer inom organisationen 

som gäller och hur dessa kan påverka socialsekreteraren i sin bedömning. Den sociala och 

moraliska kontexten påverkar hur olika kommuner utformar sina riktlinjer. Riktlinjerna skapar 

normer och kulturer inom organisationerna vilka blir som en “osynlig hand” som kontrollerar 

och styr socialsekreterarens agerande. Vidare beskriver Hasenfeld att utifrån hur 

organisationen formas, tolkar socialsekreteraren klientens problem på olika sätt. 

Organisationen påverkar därigenom vilka insatser som erbjuds till klienten. På detta sätt 

kanske insatsen inte utformas utifrån klientens behov utan utifrån organisationens intressen 

(Hasenfeld 2010, s. 13-14, 18). 
 

Den sociala och den moraliska kontexten påverkar också hur olika typer av ärenden 

prioriteras i en organisation och vilka grupper av individer som anses vara i större hjälpbehov 

än andra (Hasenfeld 2010, s. 13-14). I de kommuner där socialsekreterare handlägger ärenden 

avseende exempelvis både ekonomiskt bistånd och missbruk kan arbetet med 

missbruksärenden komma att prioriteras på grund av att det anses mer akut. Följande citat 

visar hur detta kan påverka arbetet med ansökan av ekonomiskt bistånd:  
 

Händer det mycket i missbruksärenden så måste man prioritera och jobba med det. Och det blir 
att man kanske sitter och beviljar. Man har inte tid helt enkelt att jobba på samma sätt för att få 
ut människor i självförsörjning. Nej, så det blir mer ett måste. Oj nu är månadsskifte igen, nu 
kommer ansökningar. (informant 2) 

 

Informant 2 förklarar att mindre tid reserverad till ekonomiärenden kan göra att 

socialsekreterare är mer generösa i sin bedömning. Stranz beskriver att om socialsekreteraren 

istället är specialiserad inom ett område kan detta leda till lägre kostnader för kommuner 

(Stranz 2007, s. 49), vilket kan förklaras med mindre antal beviljade ansökningar. Tiden som 

finns till att handlägga ekonomiskt bistånd behöver inte bara bero på att socialsekreteraren 

även handlägger andra typer av ärenden. Det kan också bero på att arbetsbelastningen inom 

ekonomiskt bistånd generellt är hög. Flera av informanterna beskriver att de, av olika 

anledningar, har många ärenden och är underbemannade. Informant 3 förklarar det i ett av 

sina svar: 
 

Alltså det vore ju roligt höll jag på att säga om man kunde jobba långsammare. Alltså så man 
kunde jobba på riktigt i vissa ärenden mer. För det känns ju som att det finns ju ärenden som 
man skulle kunna göra mycket mer om man hade haft utrymmet och då är vi ju lite inne på 
belastningen här igen. (informant 3)   
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Informant 1 ger nedanför ett liknande svar som informant 3 men hen beskriver också en 

omorganisation som gjort att arbetsbelastningen har minskat, vilket i sin tur har bidragit till att 

det har blivit svårare att få ansökan av ekonomiskt bistånd beviljad: 
 

När jag jobbade i somras då hade det varit, på grund av att det hade varit så mycket stress och så 
mycket, det var ostrukturerat, [...] det har varit mycket klienter, vi var väldigt få handläggare 
och se’n så ingen form av struktur. [...] Då kanske man inte har, lagt märke till såna saker, 
striktare regler och så där, utan man bara körde sitt race, bara för att få jobbet gjort. Nu när vi 
har omorganiserat oss har arbetet blivit, det är mycket mer att man dyker in i lagstiftning och 
man kollar verkligen, har den här personen uppfyllt kraven. Och jag upplever att vi har blivit 
hårdare. Det har blivit svårare att få försörjningsstöd och att man ställer krav på sina klienter. 
Det gör man, det är inte enkelt att bara få ut, alltså från luften så ekonomiskt bistånd utan man 
måste verkligen har bidragit till sin självförsörjning. (informant 1) 

 

Både informant 3 och informant 1 beskriver genom sina svar att arbetsbelastningen har 

betydelse för hur socialsekreterare bedömer en ansökan om ekonomiskt bistånd. En högre 

arbetsbelastning kan förväntas medföra en ökad grad av stress och därmed minska 

tidsutrymmet gällande att fördjupa sig i enskilda ansökningar om ekonomiskt bistånd. På detta 

sätt kan en socialsekreterare med hög arbetsbelastning generellt anses mer generösa än övriga 

(Stranz 2007, s. 187, 207). Informant 3 beskriver också hur resurser i form av tid kan påverka 

hur noga hen är som socialsekreterare:   
 

Hade vi tid så hade vi kanske gjort stickprov ibland, att har person xx sökt det här jobbet 
verkligen eller har han bara skrivit det och så. Men det har vi inte riktigt möjlighet till just nu att 
jobba så eftersom det är sånt söktryck och så är det ju liksom att vi måste hålla 
handläggningstiderna. (informant 3) 

 

Om socialsekreterarna genom hur arbetet organiseras hade haft mer tid skulle de utifrån 

svaren lagt mer tid till att kontrollera huruvida klientens inlämnade uppgifter stämmer och 

därefter kunna ge till klienten en mer adekvat hjälp. 
 

5.3.2 Klientens personliga faktorer 

I detta avsnitt görs en presentation om personliga faktorer hos klienten som kan påverka 

bedömningen av ekonomiskt bistånd. Faktorer som presenteras här är klientens 

familjesituation, mående, hur klienten aktiveras och planerar för sin försörjning samt hens 

tidigare kontakt med Socialtjänsten. Faktorerna valdes utifrån de parametrar som användes för 

att utforma vinjetten vilka tidigare beskrivits i avsnitt 4.2.2 (Utformning av vinjetten och 

intervjumanualen). I kommande analys behandlas inte faktorerna klientens ålder och 
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tillgångar då informanterna i någon större utsträckning inte fokuserade på dessa i sina svar. 

Att informanterna inte fokuserade på faktorerna ålder och tillgångar samt hur informanterna 

diskuterade övriga faktorer kan ha påverkats av att informanterna fick ta del av vinjetten först 

vid intervjutillfället. Om informanterna istället skulle fått vinjetterna skickade till sig innan 

intervjutillfället kanske informanterna skulle förhålla sig annorlunda om faktorernas 

centralitet för bedömningen.   
 

Familjesituationen 

Klientens familjesituation är en faktor som socialsekreterare beaktar när det gäller att bedöma 

en ansökan om ekonomiskt bistånd. Vid bedömningen betraktar socialsekreterare generellt 

ensamstående kvinnor med barn som en särskilt utsatt grupp (Stranz 2007, s. 136). I vår studie 

framträder ett mönster när det gäller hur socialsekreterarna förhåller sig till klientens 

familjesituation. Ett exempel är informantens 1 svar när hen beskriver att förekomsten av ett 

barn i Majas familjebild påverkar bedömningen. För att säkerställa barnets behov menar 

informant 1 att hen skulle bevilja ekonomiskt bistånd i form av matnorm. Om Maja istället 

skulle vara ensamstående utan barn förklarar informant 1 att hen skulle avslå ansökan: 
 

Barn är jätteviktigt. Det är därför jag sa att hon kanske skulle få nöd, alltså matnorm. Hade hon 
varit ensamstående hade jag nog sagt att hon får ett avslag, alltså om hon var ensam utan ett 
barn. Då skulle hon få avslag första månaden. Men det här med barn, där behöver man ju se 
efter. Samtidigt säger vi ju alltid att hon är förälder till barnet. Det är ju inte vi som är föräldrar 
till barnet. Vad har hon gjort för att ta hand om sitt barn, för att hennes barn ska få en skälig 
levnadsnivå? (informant 1) 

 

Att ta hänsyn till om det finns ett barn med i bilden överensstämmer med Socialtjänstlagen 1 

kap. 2§ när den beskriver att barnets bästa ska beaktas om barnet påverkas av en åtgärd. Detta 

hänsynstagande kan också förstås genom Nyboms studie (2008, s. 165-166) där hon beskriver 

att individuella och strukturella aspekter kan påverka den enskilde individens förutsättningar, 

det som Nybom kallar resurs- och marknadsdimensionen. Socialsekreterarna kan i det 

specifika ärendet med Maja beakta att Maja kan begränsas i sitt arbetssökande på grund av att 

hon är ensamstående i sin föräldraroll. Det kan också vara centralt att se utifrån barnets 

perspektiv avseende att barnets sociala utveckling ska främjas. I informanternas svar 

framkommer också att det till viss del är Maja som har yttersta ansvaret för sitt barn och att 

socialsekreterare på enheten ekonomiskt bistånd inte behöver ta över den rollen. 
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Aktivering-Planering 

Utifrån informanternas svar kan klientens aktivering och planering påverka bedömningen av 

ansökan av ekonomiskt bistånd. I det presenterade fallet sökte Maja två arbeten i den kommun 

hon bodde i. Detta bedömdes av alla informanterna som otillräckligt för att Maja skulle 

beviljas fullt ekonomiskt bistånd. Informant 4 beskriver genom “Hon har ju sökt väldigt få 

jobb, det är ju ett jätteproblem” att då Maja endast sökt två arbeten har hon inte varit aktiv i 

sitt arbetssökande och därmed har hon inte gjort vad hon kan för att bli självförsörjande. Maja 

skrev heller inte in sig direkt på Arbetsförmedlingen utan väntade två veckor. Detta bedöms 

av informanterna som ett tecken på att Maja inte varit tillräckligt aktiv i sin planering för att 

bli självförsörjande. informant 1 beskriver detta med följande svar:  
 

Men hur har du planerat? Om man kollar på försörjningsstöd [...] ett av kraven är att man har 
planerat för sin framtid. Att man har bidragit till att man har blivit självförsörjande så mycket 
som möjligt, att man har gjort allt för att bli självförsörjande i första hand. (informant 1) 

 

Att Maja hoppade av sina studier bedöms av några informanter som en aspekt som visar att 

Maja inte aktivt har strävat efter att förhindra sina ekonomiska problem. Informant 3 

beskriver till exempel att Maja genom att hoppa av studier som kunde öka hennes möjlighet 

att vara anställningsbar inte själv har bidragit till att lösa sin situation: 
 

Alltså rent spontant tänker jag avslag för att hon har ju faktiskt inte gjort vad hon kan för att 
bidra till sin egen försörjning. Dels att hon hoppat av studier då som kunde leda till ett jobb [...] 
jag menar hon har ju inte ansträngt sig för fem öre. (informant 3) 

 

Utifrån Uppsalamodellen beskriver Milton att en person som ansöker om ekonomiskt bistånd 

ska vara aktivt arbetssökande om hen vill få sin ansökan beviljad. Detta kan kopplas till 

utvecklingen som skedde inom välfärdssektorn under 1990-talet där tanken var att genom 

hårdare krav skulle socialbidragstagaren undvika att bli “beroende” av bidrag (Milton 2006, s. 

29). Informanternas svar när det gäller antal sökta arbeten, inskrivning på Arbetsförmedlingen 

och deltagande i en utbildning, överensstämmer med det ökade kravet på aktivering. 

Klientens eget ansvar när det gäller att aktivt söka arbeten kan även kopplas till 

moraldimensionen där Nybom beskriver att klientens motivation till att hitta ett arbete är 

centralt vid arbetssökande. Hon beskriver att denna dimension framförallt är aktuell när det 

handlar om unga inrikesfödda individer (Nybom 2008, s. 165-166) vilket Maja är.  
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Mående 

Nybom kan också komma till hjälp när det gäller att förklara hur klientens fysiska och 

psykiska mående påverkar informanterna i deras bedömning. Nybom beskriver med 

resursdimensionen att socialsekreterarnas uppfattning om klientens arbetsförmåga kan 

påverka bedömningen (Nybom 2008, s. 154). I det beskrivna fallet har Majas tidigare 

handläggare och handledare på praktiken uppmärksammat Majas psykiska mående. Från 

informanternas svar framkommer det att Majas mående beaktas i bedömningen av ansökan då 

detta anses kunna påverka hennes arbetsförmåga. Informant 3 beskriver hur detta kan ske utan 

att någon läkare har intygat det samt utan att klienten själv påtalat det “Man får ju göra en 

individuell bedömning för jag menar framkommer det att hon kanske mår jättedåligt psykiskt 

då kan man inte ställa samma krav på henne som på någon som är fullt frisk”. Informant 3 

exemplifierar vad som beskrivs av informanterna på ekonomiskt bistånd om att de har 

tolkningsföreträde när det gäller att bedöma klientens situation avseende arbetsförmåga. Om 

klienten av socialsekreteraren anses kunna ha någon fysisk eller psykisk problematik kan 

socialsekreteraren rekommendera klienten att uppsöka läkare. Att socialsekreteraren utan 

medicinsk kunskap kan uttala sig om klientens mående kan för klienten å ena sidan vara 

fördelaktigt då klienten kanske uppsöker sjukvården och får den hjälp som hen behöver. Men 

å andra sidan kan det vara kränkande för klienten att en annan person uttalar sig om hens 

mående om klienten själv anser sig ha full arbetsförmåga. Det kan väcka frågor om normalt 

och avvikande beteende. Att inte bete sig utefter vad som anses som normalt av samhället 

eller i det här fallet organisationen behöver inte innebära att klienten har någon form av fysisk 

eller psykisk ohälsa. Detta kan i vissa fall ställas som krav för att fortsättningsvis ha möjlighet 

att erhålla ekonomiskt bistånd vilket informant 1 beskriver: 
 

Man måste ju tänka att alla inte går till läkaren, alla har inte en diagnos men vissa mår inte bra 
och behöver söka den vården och då måste vi lotsa det ditåt då upplever jag [...], att det ska vara 
som ett krav för jag bedömer att du behöver det. Vi har ju klienter som, de har inte insikt om sin 
arbetsförmåga, de har inte insikt om att dem faktiskt behöver den hjälpen, alltså vård. Så då 
måste man motivera dem till det hela tiden. Men hon har inga papper. Det klart att jag inte kan 
basera mitt beslut på det att hon är sjukskriven men jag kan ta med det i bedömningen. Men, det 
här är en person som jag nog skulle ställa krav på för att bara krav skulle få henne att göra det 
hon ska och hela tiden motivera henne till att göra vad hon kan. (informant 1) 

 

Det informant 1 uttrycker kan förklaras genom Hasenfelds beskrivning av people-processing 

organisation, vilken är en av tre teknologier som människobehandlande organisationer i sitt 

arbete utgår från. Hasenfeld menar att genom kategoriseringen av en individ som exempelvis 
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sjuk kan hen vara berättigad att ta del av välfärdens resurser. Men kategoriseringen innebär 

inte bara att individen får hjälp utan med kategoriseringen följer också vissa krav som 

individen måste förhålla sig till (Hasenfeld 1983, s. 135). Svaret från informant 1 visar att 

hen, för att bedöma ansökan, behöver kunna kategorisera Maja som arbetsför eller inte 

arbetsför. Om Maja bedöms som arbetsför ställs högre kvar på att hon ska vara aktivt 

arbetssökande för att vara berättigad ekonomiskt bistånd. Om Maja istället bedöms som sjuk 

och därmed inte är arbetsför ställs mindre krav på henne när det gäller att vara aktivt 

arbetssökande. Kategoriseringen som sjuk medför istället andra krav, till exempel att Maja 

ska träffa en läkare som kan intyga att hon är sjuk.  
 

Klientens historik 

Några av informanterna ansåg att det är viktigt att använda information om klienten tidigare 

har varit aktuell för ekonomiskt bistånd. Detta innebär både tidigare dokumentation om 

klienten och en förväntan om att klienten har kännedom om gällande normer och regler vid 

ansökan om ekonomiskt bistånd: 
 

Det beror lite på hur långt bak man kanske tittar, hur det har gått. För att så är det, om man 
aldrig har vetat om vilka krav som ställs eller så, så ska man ha det med i åtankarna när man gör 
bedömningen. (informant 2) 

 

Svaret från informant 2 kan analyseras utifrån Socialstyrelsens riktlinjer som beskriver att 

socialsekreteraren i bedömningen av en ansökan om ekonomiskt bistånd, behöver beakta om 

klienten erhållit ekonomiskt bistånd tidigare. Om klienten aldrig tidigare har varit aktuell 

inom ekonomiskt bistånd kan det inte krävas att klienten känner till Socialtjänstens krav 

(Socialstyrelsen 2013, s. 124). Detta kan överensstämma med svaret från informant 2 då Maja 

tidigare har varit aktuell för ekonomiskt bistånd och det då kan förväntas att hon till viss del 

känner till reglerna som gäller. På så sätt kan socialsekreteraren både medvetet och omedvetet 

inkludera detta i bedömningen.  
 

5.3.3 Socialsekreterarens egna erfarenheter 

Socialsekreterarens egna erfarenheter och personliga faktorer kan påverka bedömningen av 

ekonomiskt bistånd men inte i någon större grad (Stranz 2007, s. 180). I följande citat 

exemplifierar informant 2 vad flera av informanterna beskriver om hur socialsekreterarna i 

varje klientmöte försöker bedöma situationen objektivt men att de är medvetna om att deras 

egna erfarenheter till viss del kan påverka bedömningen: 



	
	

32 

 

Man vill inte att det ska vara så, men jag tror att det är så. Ja, det är klart att vi, i det här jobbet 
möter många människor och alla har olika situationer. Men se’n är det ibland att det liknar vissa 
ärenden, vissa ärende liknar varandra. Och det är klart att man kanske har med sig, i det fallet 
bedömningen och så, att man jämför kanske och det kan kanske påverka lite. Men det är både 
och, därför samtidigt ska vi ha med det att vi ska ha rättssäkert, att bemötande det ska vara 
liknande bedömning, som vi gör då. Men samtidigt som vi måste göra individuella 
bedömningar. Så det är svårt. (informant 2) 

 

Informant 2 förklarar att bedömningen av en ansökan om ekonomiskt bistånd är komplex. 

Hen menar att det kan vara svårt att hitta en balans mellan att göra individuella bedömningar 

samtidigt som principen om likabehandling ska följas och klienten ska behandlas rättssäkert. 

Som tidigare beskrivits styr organisationen socialsekreterarens arbete. Trots detta har den 

enskilde socialsekreteraren relativt stort handlingsutrymme när hen bedömer en ansökan om 

ekonomiskt bistånd. Lipsky (1980, s. 14) beskriver att gräsrotsbyråkrater har 

tolkningsföreträde i mötet med klienten. En av informanterna beskriver det tolkningsföreträde 

som en socialsekreterare har och hur kraven som ställs på klienten kan skilja mellan olika 

socialsekreterare: 
 

Kanske krav som man ställer på dig, alltså krav eller hur man försöker tolka dig, din 
arbetsförmåga eller vad man kan ställa för krav och så där. Det kanske skulle se lite olika ut 
beroende på hur personen har uppfattat dig och hur personen är som handläggare. Vilka krav 
hen alltså väljer att ställa på sina klienter. (informant 1) 

 

Hur klienten och hens situation tolkas kan delvis bero på socialsekreterarens egenskaper, 

däribland kön, etnicitet och antal år inom yrket (Stranz 2007, s. 180). I insamlade data 

framkommer ingenting som stödjer Stranz’ tes när det gäller kön och etnicitet. Däremot 

framkommer det i ett svar som informant 4 gav, att socialsekreterare över tid kan förändra sitt 

sätt att förhålla sig till klientens situation: 
 

Jag tänker att när jag var som ni, då tänkte jag nog att jag skulle bli socionom och hjälpa 
människor. Men någonstans på vägen inser man att man är mer en dörrvakt. [...] jag tror inte 
man hjälper en människa genom att bara serva dem heller utan att man växer kanske mer som 
person om man får ta ansvar själv och mer lyckas med sin situation istället för att mamma soc 
kommer och hjälper till.  
[...] 
Det handlar nog mera om överlevnad gentemot mig själv och kanske inte om att man var mer 
generös som nyexad. Kanske mer om att det påverkade mig själv mer, alla avslag man behövde 
göra och att nu är jag mer trygg i vad jag gör och blir mindre påverkad som person. (informant 
4) 
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Informant 4 menar att hen i början, engagerade sig mer känslomässigt och själv tog större 

ansvar för klientens liv. Vidare beskrivs att ju längre hen arbetat inom yrket desto mer har 

hennes förhållningssätt förändrats och hen har lagt över mer ansvar på klienten själv. Detta 

beskrivs som ett sätt att överleva i ett yrke som är både komplext och känslomässigt 

omfattande.  
 

5.4 Tema 4: Socialsekreterares delade roll - kontrollant kontra hjälpare 

Som tidigare forskning och valda teorier beskriver innebär arbetet som socialsekreterare på 

ekonomiskt bistånd både om att hjälpa en individ som befinner sig i en utsatt situation och att 

kontrollera att individen gör det hen kan för att bidra till sin egen försörjning. Denna dubbla 

roll kunde utläsas i informanternas svar: 
 

Jag tänker att det ena ska inte utesluta det andra utan att det går lite ihop. För att ställa krav kan 
också göra att människor på något vis är tvungna och ta fram lite överlevnadsinstinkt själva 
liksom, ta initiativ och förändra sin situation. Jag tror att människor mår bra när de känner att 
det är någonting som de själva har gjort också. (informant 2) 

 

Det är kontroll och det är så mycket papper. Man verkligen, man kommer ju verkligen in på det 
privata hos personen. [...] Det är en väldigt kontrollerande enhet, eller vad man ska säga arbete. 
Samtidigt som, vi hjälper eller jag hoppas och tror att vi gör det. Att vi lotsar personer, att vi 
motiverar personer och att vi skaffar fram rätt hjälp. Som sagt vi skaffar inte fram några arbeten 
men vi hittar personer som kan hjälpa den personen med det och kontroll, kontroll är en del av 
krav som vi ställer. De gör att personen faktiskt gör det de ska. (informant 1) 

 

I svaren från informant 2 och informant 1 diskuteras balansen mellan att som socialsekreterare 

på ekonomiskt bistånd dels hjälpa klienten till egen försörjning och dels kontrollera att 

klienten uppfyller kraven för att vara berättigad till bistånd. Detta kan ses i förhållande till 

Dubois studie där han beskriver hur utredare har tolkningsföreträde och därigenom formar 

arbetet med klienten. Hur hjälp och kontroll balanseras kan skilja sig mellan olika 

socialsekreterare och organisationer i vilken socialsekreteraren arbetar (Dubois 2014, s. 41). 

Det kan också påverkas av samhällsförändringar. Under 1990-talet blev rätten till ekonomiskt 

bistånd mer selektiv efter att under 1980-talet varit mer universell. Med selektiviteten blev 

samhället mer kontrollerande gentemot socialbidragstagare och kraven för att vara berättigad 

ekonomiskt bistånd ökade. Ett exempel på detta är införandet av Uppsalamodellen där syftet 

var att genom ökade aktiveringskrav gentemot den enskilde bidragstagaren minska 

bidragstiden och kostnader för samhället (Milton 2006, s. 29). Följande citat kan ses som ett 

exempel på synen om motprestationer som socialsekreteraren förväntar sig från klienten.  
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Man är väl lite så här flexibel. Det beror ju lite på vad klienten har för inställning också. För en 
del kommer ju hit för att dem vill ha hjälp och se’n finns det ju de som kommer hit för att de vill 
ha pengar, men de vill inte ha hjälp även om de kanske behöver det. [...] Vi har haft några fall 
där det blivit lite att de inte har begripit skillnaden mellan olika system över huvud taget utan 
jag ska ha pengar. Jo, men vad har du gjort för att vara berättigad pengarna? (informant 3) 

 

Informant 3 menar att om en klient bara kräver hjälp i form av ekonomiskt bistånd utan att 

hen är mottaglig för att själv aktivt försöka lösa sin situation kan socialsekreteraren i sin roll 

bli mer kontrollerande och ifrågasätta klienten avseende vad hen gjort för att bidra till sin 

egen försörjning. Det informant 3 beskriver kan analyseras med hjälp av Nybom när hon 

beskriver att beroende på hur socialsekreteraren uppfattar klientens moral kan kontrollen över 

klienten variera. Om klienten uppfattas som aktiv för att lösa sin situation kan 

socialsekreterare vara mer behjälplig. Om klienten istället uppfattas som passiv bidragssökare 

kan socialsekreterarens kontroll över klienten öka (Nybom 2008, s. 154). Handlingsutrymmet 

som gör att socialsekreteraren i kontakt med klienten har möjlighet att tolka klientens sätt att 

agera är individuellt och kan variera mellan olika socialsekreterare. Ett sätt att kontrollera om 

en klient har varit aktiv i sitt arbetssökande är att begära in en lista över de jobb klienten 

under den senaste månaden har sökt. Hur ingående socialsekreteraren kontrollerar detta beror 

inte bara på socialsekreteraren själv utan skiljer sig mellan de olika kommunerna som deltog i 

vår studie. I kommande citat förklarar informant 3 att ett sätt att kontrollera klientens aktivitet 

när det gäller att söka jobb är att ta kontakt med arbetsgivaren som står med på inlämnad lista. 

Detta används då som ett medel för att kontrollera att den enskilde klienten har gjort det som 

från socialsekreterarens sida förväntas av hen och som klienten själv uppger att hen har gjort: 
 

Jag menar är det någon som sökt femton jobb och man ringer till fem ställen och dem nä, men 
vi har inte fått någon ansökan från den här personen. Då börjar man ju undra lite att ja hur 
tänker du när du söker jobb. Jag menar fyller du i lappen bara för att få pengar eller vill du 
faktiskt ha ett jobb och vad kan vi göra för att motivera dig? (informant 3) 

 

Listan över sökta arbeten är för andra socialsekreterare bara en handling som ska inkomma 

och inget som mer ingående kontrolleras. Detta beskrivs genom svaren från informant 1 och 

informant 2:  
 

Man kan inte bara ringa till arbetsgivaren och fråga har den här personen sökt det här jobbet? 
Man måste ha ett samtycke från klienten till det. Och se’n, etiska skäl tänker jag också. Alltså 
att aha nu måste jag titta upp om du verkligen har gjort det här för vi är ju en kontrollerande 
organisation. Vi kontrollerar ju allt och ska man gå så djupt. Ibland kanske man kan göra det när 
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man verkligen inte litar på att klienten har gjort det. Men då måste man ju ha samtycke och så. 
Men i första skedet tänker jag att man får prata med sin klient. Kring det här, kring sina 
misstankar och så. (informant 1) 

 

Nej, jag har aldrig gjort det. Vi skulle säkert kunna göra det om man fick samtycke från klienten 
att få ringa och kolla, men samtidigt så, jag vet inte. [...] det känns lite så där. Om de nu har sökt 
ett arbete där och se’n ringer en socialsekreterare, och ska kontrollera, det är inte så stor 
sannolikhet att de kanske får jobb, eller jag vet inte, jag tror att det kan påverka. (informant 2) 

 

Informant 1 och informant 2 menar att detta tillvägagångssätt inte är helt oproblematiskt då 

det kan leda till att sekretess bryts. Informant 1 diskuterar även om professionsetik när det 

gäller att inte tro på vad klienten lämnar in. Informant 2 problematiserar med sitt svar att en 

kontakt med arbetsgivaren kan leda till att klienten utlämnas genom att det blir uppenbart att 

klienten erhåller ekonomiskt bistånd, vilket kanske kan bidra till att hen har mindre chans att 

få arbetet. 
 

5.5 Tema 5: Socialsekreterarnas kollegiala lärande inom ekonomiskt bistånd 

För att få hjälp i bedömningen av en ansökan om ekonomiskt bistånd beskrivs gruppmöte av 

alla informanterna som ett viktigt forum. Genom gruppmöten formas ett kollegialt tänkande 

där socialsekreterare och ledning formar ett gemensamt förhållningssätt. Informanterna 

beskriver att de kontinuerligt har gruppmöte varje vecka där alla socialsekreterare har 

möjlighet att ta upp ärenden där det finns en osäkerhet om hur bedömningen ska göras. På 

mötena deltar både socialsekreterarna och ledningen (chef eller 1:a socialsekreterare). Mötena 

används enligt informanterna för att tillsammans diskutera ärendena, dela erfarenheter och få 

olika infallsvinklar. Genom mötena möjliggörs att gruppen kan forma en samstämmighet 

gällande bedömningar av ansökningar om ekonomiskt bistånd. För likabehandling och 

rättssäkerhet kan det vara positivt att kollegiet formar en samsyn om hur bedömningar ska 

göras men det kan för den enskilde socialsekreteraren innebära att hen anpassar sig efter 

gruppen på bekostnad av sin egna professionella kunskap. Detta exemplifieras av informant 5 

under intervjun då hen beskriver att man som ny på arbetsplatsen kan vara osäker på sitt 

förhållningssätt gentemot gruppen: “Jag tycker om att vara kreativ men det är också när man 

är ny liksom vad, vad får man göra”. 
 

Den enskilde socialsekreterarens handlingsutrymme när det gäller att göra egna bedömningar 

av ett ärende påverkas och begränsas till viss del genom att organisationen bestämmer 

förutsättningarna för bedömningen (Ponnert & Svensson 2016, s. 594). Genom att 
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organisationen bestämmer att gruppmöte ska hållas varje vecka och att ärenden kan diskuteras 

i gruppen kan det ses som ett sätt för organisationen att standardisera och styra arbetet. Men 

trots att det kollegiala tänkandet påverkar socialsekreteraren i hens bedömning menar några 

av informanterna att den socialsekreteraren som handlägger ärendet är den som har det 

slutgiltiga ansvaret för att hjälpa klienten i hens rådande situation. Ansvaret följer med vad 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2014, s. 30) beskriver om hur den kunskap och 

yrkesidentitet socialsekreterare har skapar möjlighet att lösa de komplexa problem som 

arbetet innebär. I följande citat beskriver informant 5 att hen trots möjligheten att diskutera 

ärenden med kollegorna samt möjligheten att hämta information från olika källor har den 

största kunskapen och ansvaret när det gäller att göra en bedömning i det specifika ärendet: 
 

Vi har teamträffar och vi har två chefer nu så det blir en närvaro. Man kan bolla med dem 
samtidigt som man har en viss, att man har ändå en kritiskt förmåga att så här, nu har jag hämtat 
det, hämtat det, hämtat det, så vad är det som behövs? Och det är kanske jag som har det största 
kunskapen och det största ansvaret för just den här klienten också. (informant 5) 

 

Med ansvaret följer också att det är den enskilde socialsekreteraren som bestämmer vilka 

ärenden hen behöver ta upp och diskutera med kollegorna och chefen. Att ärenden tas upp i 

gruppen kan innebära att gruppen hjälps åt att lösa komplexa fall. Detta tillvägagångssätt kan 

öka rättssäkerheten för klienten då organisationen blir samstämmig och klienten oavsett 

vilken socialsekreterare hen möter får samma bedömning. Men det kan också innebära att 

gruppen formar ett kollektivt tänkande vilket kan göra att den enskilde socialsekreteraren inte 

använder sin egen professionella kunskap och löser ärendet på egen hand utan anpassar sig till 

normer och kultur som finns inom organisationen. 
 

6. Diskussion 

I följande kapitel redovisas studiens slutsats utifrån resultat och analys som beskrevs i kapitel 

5. Därefter avslutas diskussionen med egna reflektioner och förslag till framtida forskning. 

 

6.1 Slutsats 

Presenterade resultat visar att bedömningen av om en klient som ansöker om ekonomiskt 

bistånd är aktivt arbetssökande är komplex. Arbetet påverkas av flera olika aspekter och 2016 

års lagändring Socialtjänstlagen 4 kap. 1§ har inte inneburit några stora förändringar. 

Kommunerna har i praxis redan innan lagändringen ställt krav på klienter som står till 
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arbetsmarknadens förfogande när det gäller att vara aktivt arbetssökande. När det gäller vad 

det innebär för en klient att vara aktivt arbetssökande visar resultatet att socialsekreterarna i 

varje enskilt fall måste göra en individuell bedömning då klientens förutsättningar kan se 

olika ut. Dessa förutsättningar kan variera på grund av klientens personliga faktorer det vill 

säga familjesituation, aktivering-planering, mående och klientens historik. Det finns även 

andra faktorer som kan påverka bedömningen, vilka beror på organisationen och 

socialsekreterarens egna erfarenheter. Studiens resultat visar att när det gäller organisatoriska 

faktorer kan bedömningen påverkas av hur arbetet organiseras, bland annat socialsekreterares 

specialisering och arbetsbelastning. Vidare visar resultat av studien tydligt socialsekreterarnas 

delade roll när det gäller att dels hjälpa en klient som är i en utsatt situation och dels 

kontrollera att hen uppfyller kraven för att vara berättigad hjälpen. Ett sätt att förhålla sig till 

komplexiteten i arbetet och till rollen som både hjälpare och kontrollant är utifrån resultaten 

att med hjälp av kollegor och ledning, försöka diskutera fram en samstämmighet och 

likriktning i bedömningarna som görs.  
 

6.2 Egna reflektioner 

I kapitel 5 redovisades och analyserades resultatet från intervjuerna med yrkesverksamma 

socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd i tre olika kommuner. Med utgångspunkt i studiens 

syfte och frågeställningar presenteras vidare egna reflektioner utifrån vad resultatet visade.  
 

Förhoppningen många studenter har när de väljer att studera till socionom är kanske att hjälpa 

människor som befinner sig i utsatta situationer. Som färdigutbildad socionom möter sedan 

individen verkligheten där samhälle och organisationer kräver att en socionom inkluderar 

andra perspektiv och intressen. Hen ska då även beakta och förhålla sig till begrepp som 

standardisering, effektivisering och kontroll. Socionomen har till sitt förfogande bestämda och 

begränsade resurser som ska fördelas och kan inte använda sin yrkeskunskap till att enbart 

anpassa hjälpen efter den enskilde klientens hjälpbehov. När det mer specifikt gäller 

socialsekreterare på ekonomiskt bistånd inom Socialtjänsten är arbetet komplext. 

Bedömningen av om klienten är aktivt arbetssökande och därmed berättigad att erhålla 

ekonomiskt bistånd påverkas av olika faktorer och socialsekreteraren ska förhålla sig både till 

klientens hjälpbehov, organisationens riktlinjer samt till rådande lagstiftning. Detta innebär 

för socialsekreteraren att hen hela tiden befinner sig en position där hen måste hitta en balans 

mellan att dels hjälpa och dels kontrollera klienten. Hur hjälpen respektive kontrollen 
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utvecklas ser olika ut då varje klient kan ha olika förutsättningar avseende att vara aktivt 

arbetssökande. 
 

Varje enskilt ärende är unikt och kontextberoende och det innebär att arbetet är svårt att styra 

i detalj. Med 2016 års lagändring var målet för lagstiftarna att klientens rättssäkerhet skulle 

öka. Studiens resultat visar dock att lagändringen i sig inte medförde att arbetet förändrades 

då socialsekreterarna redan i praxis förhöll sig till att ställa krav på klienten om att vara aktivt 

arbetssökande. Variationen i bedömning av om klienten är aktivt arbetssökande mellan de 

olika kommunerna beror på de lokala riktlinjerna och reglerna som gör att lagen tolkas och 

tillämpas på olika sätt. Å ena sidan måste kommunerna kunna anpassa arbetet utifrån 

förutsättningarna som gäller i specifik kommun. Å andra sidan kan det vara problematiskt att 

klienten beroende på vart hen bor bedöms olika och därmed får mer eller mindre hjälp för att 

på sikt komma ut i egen försörjning. Då 2016 års lagändring inte har inneburit förändring i 

arbetet kan frågan väckas om vilka intressen som orsakade lagändringen. Handlar det i 

enlighet med lagstiftarna om att öka klientens rättssäkerhet eller är det istället ett sätt att 

utifrån New Public Management standardisera och effektivisera arbetet? Standardiseringen 

och effektivisering kan i så fall förstås som ett sätt för samhället att öka kontrollen över en 

utsatt grupp genom att ytterligare skärpa kraven för att kunna erhålla ekonomiskt bistånd. 

Förtydligandet av kraven gentemot den enskilde individen som ansöker om ekonomiskt 

bistånd med målet att klientens likabehandling och rättssäkerhet ska stärkas är inte helt enkelt 

inom ett komplext område. Varje ärende ska bedömas individuellt och skilda faktorer kan 

påverka klientens möjlighet att i olika grad stå till arbetsmarknadens förfogande och vara 

aktivt arbetssökande.  
 

Att lika fall ska bedömas lika och att rättssäkerheten därmed ska öka är något, som 

organisationerna och informanterna utifrån resultatet strävar efter. Genom till exempel 

kollegiala möten vill organisationerna och socialsekreterarna möjliggöra för att lika ärenden 

bedöms lika oavsett vilken socialsekreterare klienten träffar. Ett fall som från början liknar ett 

annat kan dock visa sig vara något helt annat och detta är något som åligger socialsekreteraren 

att med hjälp av sin egen yrkeskunskap och sina kollegor bedöma. Det kollegiala lärandet kan 

å ena sidan beskrivas som ett sätt för den enskilde socialsekreteraren att få hjälp för att fatta 

beslut som kan vara svåra och känslomässiga. Å andra sidan riskerar det kollegiala tänkandet 

att skola in socialsekreterare i den organisatoriska kulturen som gäller på den specifika 

arbetsplatsen. För en nyanställd socialsekreterare kan detta innebära att hen institutionaliseras 
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i gruppens kultur vilket kan leda till att socialsekreteraren inte använder sin egna 

professionella kunskap och erfarenheter fullt ut. 
 

Det finns fortfarande potential inom organisationerna att ytterligare arbeta för likabehandling 

och rättssäkerhet. Men på grund av områdets komplexitet är detta något som kan vara svårt 

för lagstiftarna att utveckla genom detaljstyrning. Kanske måste likabehandling och 

rättssäkerhet arbetas fram utifrån experterna på plats, det vill säga socialsekreterarna. 

Socialsekreterarnas expertis ligger i deras yrkesidentitet som socionomer. Denna 

yrkesidentitet är baserad på kunskap som de erhållit genom utbildningen. I det vardagliga 

arbetet behöver socialsekreterarna då, utrymme och möjlighet, för att kunna nyttja denna 

kunskap och lösa det komplexa arbetet.  
 

6.2 Tankar för framtida forskning 

Resultaten i vår studie visar att inom enheten ekonomiskt bistånd förhåller sig 

socialsekreterarna i sin roll dels till att hjälpa klienten som är i en utsatt situation, dels till att 

kontrollera om klienten uppfyller kraven som berättigar hen till hjälp från välfärdssystemet. 

Tidigare forskning visar hur rollen sedan 1990-talet blivit allt mer kontrollerande. För vidare 

forskning skulle det vara intressant att undersöka synen, socionomer som yrkesprofession har, 

på den ökade kontrollen över klienter som söker hjälp från samhället.  
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BILAGA 1 

Informationsbrev 

Hej, 

Vi är två studenter som går sjätte terminen på socionomutbildningen vid Linnéuniversitet i 
Kalmar och nu skriver vi vårt examensarbete. Syftet med vårt arbete är att undersöka hur 
Socialtjänstlagen 4 kap. 1§ tillämpas av socialsekreterare när de bedömer om en klient som 
står till “arbetsmarknadens förfogande” är aktivt arbetssökande.  
 
Vi har fått klartecken om att kontakta Er för att fråga om Ni med Er erfarenhet och kunskap 
skulle vilja medverka i en kvalitativ vinjettstudie kombinerad med en semistrukturerad 
intervju. Vi tänker att intervjun kommer att ta omkring en timme och plats för intervjun 
bestämmer Ni. Intervjun kommer att hållas någon gång under de två första veckorna i april, 
det vill säga någon gång mellan 3 och 14 april. 
 
Ni deltar naturligtvis på frivillig basis och vi förhåller oss till Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. Dessa innebär kortfattat att Ni kan avbryta intervjun om det av 
någon anledning skulle kännas obekvämt. Frågor som Ni inte vill svara på kan Ni lämna 
obesvarade. Intervjun är anonym och vid framställning av studien kommer kommun, 
arbetsplats och identitetsuppgifter avpersonifieras. Vid intervjutillfället skulle vi behöva 
använda oss av bandspelare för att på ett professionellt sätt kunna forma studien på ett sätt 
som samstämmer med informationen vi får under samtalet. Denna bandinspelning kommer 
inte att spridas till någon obehörig och den kasseras efter avslutat arbete.  
 
Oavsett om Ni har möjlighet att delta i vår undersökning eller inte vore vi tacksamma för ett 
svar. Ni kan nå oss på: 
 
Åsa Moberg, xxxxxxx@student.lnu.se, 076-XXXXXXX 
Antonio Nicoli, xxxxxxx@student.lnu.se, 073-XXXXXXX 
 
Handledare: 
Ulf Drugge, xxxxxxx@lnu.se, 0480-XXXXXX 
 
Vid frågor eller funderingar kan Ni ta kontakt med oss eller vår handledare. 
 
Allt gott! 
Åsa Moberg och Antonio Nicoli 
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BILAGA 2 

Fallbeskrivning 

Maja är en ensamstående, 25- årig kvinna med ett 3 årigt barn. Hon avbröt sina 
gymnasiestudier när hon var 17 år. Därefter började hon arbeta som servitris i sina föräldrars 
café tills caféet gick i konkurs 2014. Efter konkursen erhöll Maja ekonomiskt bistånd under 
en tvåårsperiod. Under tiden Maja erhöll ekonomiskt bistånd hade hon praktik som senare 
skulle leda till anställning, men Maja misskötte praktiken och fick därmed ingen anställning. 
Det är oklart vad som föranledde misskötsel men Majas dåvarande handläggare samt 
handledaren på praktiken misstänkte att Maja inte mådde bra psykiskt, vilket Maja aldrig 
bekräftade. Maja uppgav att hon mådde bra och skyllde misskötseln på praktikplatsen och sa 
att hon istället ville börja studera.  

Hösten 2016 började Maja studera till undersköterska. Hon finansierade studierna genom 
CSN studiemedel. För 2 månader sedan bestämde sig Maja för att hoppa av utbildningen då 
den inte levde upp till hennes förväntningar. 

Nu vill Maja ansöka om ekonomiskt bistånd för kommande månad för hyra, hushållsel, 
barnomsorgsavgift samt uppehälle. 

Maja skrev inte in sig direkt på Arbetsförmedlingen utan det dröjde två veckor efter att hon 
hoppat av utbildningen. Detta motiverade Maja med att hon inte orkade. Maja är inskriven på 
Arbetsförmedlingen nu och säger att hon nu ska sköta sig för sitt barns skull. Förutom 
barnbidrag och underhållsstöd är hon inte berättigad till A-kassa eller någon annan ersättning. 
Maja har inte heller några besparingar som hon kan använda för sin försörjning. Maja äger en 
bil värd 10.000Kr. Hon anser att hon är i behov av bilen dels för att kunna köra barnet om 
något händer, dels för att ta sig till eventuella jobbintervjuer. 

Maja redovisar en jobbsökarlista som visar att hon har sökt två jobb som servitris i stan under 
den här månaden, då hon anser att hon har erfarenhet av det. 
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BILAGA 3 

Intervjumanual 

Bakgrundsfrågor: 

1. Kan du berätta om dina tidigare arbetslivserfarenheter? 

2. Hur länge har du arbetat som handläggare för ekonomiskt bistånd? 

3. Hur är enheten där du arbetar organiserad? (arbetslag, arbetsuppgifter, antal chefer, antal 
ärenden) 

4. Har organisationen förändrats under de senaste 5 åren? I så fall varför och på vilket sätt?  

5. Vilka huvudsakliga arbetsuppgifter har du i din nuvarande befattning? 

6 Har lagändringen i Socialtjänstlagen 4:1 som trädde i kraft i juli 2016 inneburit några 
förändringar i ditt arbete. I så fall, vilka? 

7 Det finns ett naturligt samband mellan ekonomiskt bistånd och att vara aktivt arbetssökande, 
exempelvis antal sökta arbete per månad. Hur skulle du beskriva detta samband? Ser du andra 
samband som du anser är viktiga? I så fall, vilka? 

 

Visa fallet 

8 Hur bedömer du ansökan när det gäller att ta ställning till bifall eller avslag? 

9 Vad grundar du din bedömning på? 

10 Tror du att något som du tidigare erfarit kan påverka din bedömning av fallet? 

 

11 Rollen som handläggare för ekonomiskt bistånd innebär att både hjälpa och att ställa krav 
på klienten, hur tänker du kring det? 

12 Hur ser det inom enheten ut med regler och riktlinjer kring vad det innebär att vara aktivt 
arbetssökande? Finns det tryckta dokument? Förekommer det normer som inte är tryckta, men 
som du anser är viktiga för dina bedömningar? 

13 Hur ser du på samarbetet mellan Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen när det gäller 
klienter som är aktuella inom båda organisationerna? 

14 Brukar ni begära in en aktivitetsrapporter där klienten behöver uppge kontaktuppgifter till 
den arbetsplats där hen sökt arbete? Brukar ni kontakta arbetsgivaren? 

15 Har denna rutin förändrats under tiden du arbetat som handläggare på ekonomiskt bistånd? 

16 Om du är osäker i ett beslut finns det då någon formell väg du kan gå för att diskutera 
ärendet och få råd för att fatta beslutet? Finns det någon informell? 

17 Finns det någonting i ditt arbete som du skulle vilja förändra? 


