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Abstract 
Our purpose was to understand how social workers experience the possible complexities that 

working with economical aid can entail. As an example we chose to focus on long-term 

economical aid work. We aimed to address the question of which factors could affect their 

work. In a prior study, done by Dellgran & Höjer (2003) the conclusion was drawn  that  the 

combination of economical aid, healthcare and schools makeup a third of  practical social 

work in the terms of the proportion of the amount of social workers, but only 8 percent of the 

research is done in those areas. Other studies (Stranz, 2007) demonstrate that the research that 

is done on working with economical aid is deficient. We interviewed six social workers in 

two smaller municipalities in the southern of Sweden. Our result indicated that the social 

workers felt pressured by their work-load and the fact that the amount of new cases had 

increased. They thought that a possible reason for this could be the weak economic climate 

and changes in the labour market policies. They also felt that alterations and long office 

turnaround times at other administrative authorities also contributed. The results showed 

that the majority of the social workers in our study used a motivational approach in their 

meetings with clients and they also had the best interest in mind for each and every client. We 

chose to use the theoretical perspectives of Human service organizations by Yeheskel 

Hasenfeld (1983) and Demokratins väktare (our translation: the guardians of democracy) by 

Lennart Lundquist (1998) when we analyzed our results.  

   

Keywords: Economical aid, social workers, long-termed economical aid, human service 

organizations. 
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Förord 

 

Denna kandidatuppsats är resultatet av hårt arbete och ett ypperligt samarbete. Vi har 

tillsammans skrivit, klurat och knåpat ihop varenda del av denna uppsats. Under dessa 

månader har vi lärt oss otroligt mycket, mer än vad vi hade kunnat ana, och en önskan om att 

någon gång få möjligheten att arbeta med ekonomiskt bistånd har väckts. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter som ställde upp på intervjuer och tog sig tiden 

att förklara hur deras arbete ser ut och berätta om sina upplevelser. Utan Er hade det inte varit 

möjligt för oss att skriva denna uppsats. 

 

Givetvis vill vi även tacka vår handledare, Jesper Johansson, som har kommit med kloka råd 

och viktiga synpunkter. 

 

Slutligen vill vi bara nämna att hur lärorik och spännande denna termin än har varit så ser  

vi nu framemot att få lämna vårt kontor ( läs: köket) och återgå till att bli sociala varelser, 

njuta av sommaren och kanske få praktisera all den nya kunskap som uppsatsen har gett oss 

ute i verkligheten. 
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1 Inledning 

Fattigdom har länge benämnts som ett socialt problem och lagstiftning angående hur fattiga 

ska behandlas har en månghundraårig historia (Halleröd, 1991). Än idag är personer i behov 

av ekonomiskt bistånd och i dagsläget blir både önskemålen om att hålla kostnaderna för 

bidrag nere och självförsörjningsmålet en ännu större utmaning när vi befinner oss i en 

lågkonjunktur. Förutsättningarna att kunna stärka individer som är i behov av hjälp försämras 

samtidigt som vägen till självförsörjning blockeras av en svåröverkomlig mur i form av brist 

på arbetstillfällen vilket utsätter arbetet med ekonomiskt bistånd för ett hårt tryck. 

Nyaktualiseringarna ökar samtidigt som alternativen för och tiden till att hjälpa långvariga 

bidragstagare minskar.  
 

I arbetet med ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift att 

hjälpa personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand. Den 

andra uppgiften är att ge ekonomiskt bistånd till dess att målet är uppnått  

(Socialstyrelsen, 2010).                                                                                                    

 

Detta går att läsa på Socialstyrelsens hemsida, det är den inledande beskrivningen av arbetet 

med ekonomiskt bistånd idag. Av denna beskrivning framgår att den främsta uppgiften för 

socialtjänsten alltså inte är det ekonomiska biståndet i sig utan att det snarare är tänkt att 

fungera som en kortsiktig lösning för att möjliggöra den faktiska uppgiften, vilken är att 

försöka hitta en väg till självförsörjning för bidragstagarna. Att som socialsekreterare kunna 

bidra till att uppnå detta mål låter väldigt bra men hur det faktiskt ska gå till och vilken 

påfrestning det innebär för deras arbetssituation, i rådande samhällsklimat, är en fråga vi 

ställer oss. 

 

Stranz (2007) redogör för tre övergripande faktorer som spelar in när det gäller möjligheterna 

att erhålla socialbidrag. Han inleder med att möjligheterna är styrda av en rad samverkande 

förhållanden men bland dessa kan alltså dessa tre övergripande faktorer utpekas som särskilt 

viktiga – 

1. Den rättsliga regleringen av socialbidrag 

2. De olika regelverk som kompletterar den aktuella lagstiftningen 

3. Enskilda kommuners och socialbidragshandläggares tolkningar av lagstiftningen och 

de kompletterande regelverken. 
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Att välja ut en av dessa som i verkligheten är mer betydelsefull än de andra är inte helt 

självklart utan rätten till socialbidrag avgörs under influens från samtliga förhållanden. Då 

socialtjänstlagen dessutom är utformad som en ramlag utan mer exakta angivelser eller 

detaljer blir den sammantagna effekten av dessa olika förhållanden att rätten till socialbidrag 

avgörs med ett omfattande utrymme för bedömningsskillnader (Stranz, 2007). Svensson, 

Johnsson & Laanemets (2008) menar att en socialarbetares handlingsutrymme delvis formas 

av organisationen och dess uppdrag. Det finns flera andra faktorer som också påverkar 

utrymmet och dess användning, som rutiner, professionella tolkningar och traditioner. Även 

individuella faktorer hos socialarbetare och klient, och interaktionen dem emellan, har 

betydelse. Författarna skriver vidare att man som socialarbetare har stor frihet i sitt arbete 

samtidigt som man är styrd av lagar, regler, överenskommelser och traditioner. Det gäller att 

hantera det utrymme som ges på bästa sätt och naturligtvis utnyttjas detta handlingsutrymme 

på många olika sätt beroende på vilka erfarenheter personerna har.  

 

Åke Bergmark (2000) skriver om de mångfacetterade rollerna och funktionerna som 

medföljer och är kopplade till arbete med ekonomiskt bistånd. En grundläggande uppgift är 

att utreda och besluta om bistånd vilket förutsätter en god administrativ skicklighet hos 

socialsekreterarna. Den andra grundläggande uppgiften i arbetet är insatser som syftar till att 

göra bidragstagarna oberoende av hjälp vilket enligt författaren aktualiserar en form av 

professionell kompetens. Arbetsområdet blir vid sidan av dessa huvuduppgifter utsatt för ett 

tryck av, ofta motstridiga, förväntningar från en mängd olika håll. Dels finns önskemål om att 

hålla kostnaderna för bidragen nere och dels finns ett ansvar för att bevaka klienternas rätt och 

intressen. Utöver det finns en mer eller mindre allmän oro för att bidragen missbrukas på 

olika sätt att hantera (ibid.). Det tycks alltså finnas många olika aspekter att beakta för de 

socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd. Hur gör man detta på bästa sätt utan 

att någon av aspekterna hamnar i skymundan?  

 

Problemformulering 

Idag har närmare 63 procent av alla socialarbetare någon gång arbetat med ekonomiskt 

bistånd. När det emellertid gäller forskning är denna form av handläggning och bistånd ett 

tämligen eftersatt område, såväl vad gäller forskning som kunskapsbildning och utbildning 

(Minas, 2008). Dellgran & Höjer (2003) skriver att försörjningsstöd, sjukvård och skola är tre 

områden som tillsammans svarar för drygt en tredjedel av det praktiska sociala arbetet sett till 
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andelen yrkesverksamma socionomer men bara åtta procent av forskningen. Av den forskning 

som faktiskt bedrivs inom detta arbetsområde fokuseras det till största del på biståndstagarna, 

vad som föranleder biståndet och vad som sker i mötet mellan socialsekreterare och klient 

(Bergmark, 2000), med andra ord forskning med vad man kan kalla brukarperspektiv. 

Forskning vars uppmärksamhet är riktad mot handläggarna och deras erfarenheter är mer 

sällsynt. Webb (2006) menar att evidensbaserat arbete blir alltmer betydande inom socialt 

arbete. Men vår tanke är att det blir svårt att utgå från evidensbaserat arbete när det finns 

bristfällig forskning inom området, vilket är fallet för försörjningsstödsområdet. Alltså skulle 

det kunna finnas visst intresse både vetenskapligt och för professionsutövare att fördjupa sig i 

detta ämne för att på så vis lättare kunna komma fram till passande tillvägagångssätt och 

metoder för socialsekreterarna att använda sig av i sitt dagliga arbete. Eller åtminstone få en 

förståelse för hur arbetet ser ut och går till, vad socialsekreterarna har för tankar och 

synpunkter på olika fenomen inom detta område, då det ställs många olika, ibland motstridiga 

krav på socialsekreterarna och de har många funktioner att uppfylla.  

 

Då behovsprövningen av ekonomiskt bistånd ska vara individuell och ta hänsyn till 

omständigheterna i det specifika fallet (Socialstyrelsen, 2010) går det inte att sätta någon 

bestämd och allmängiltig tidsgräns för varaktigheten av ekonomiskt bistånd. Men då det 

närmast är tänkt som en kortsiktig lösning, ett medel för att nå målet, kan det förstås att så 

kortvarigt bidragstagande som möjligt är önskvärt. Trots detta går det av statistiken att tolka 

att många klienter hamnar i ett långvarigt bidragsberoende (Socialstyrelsen, 2009). Som 

framkommer av många forskare som berör detta område är arbete med försörjningsstöd 

mycket komplext och i vissa avseenden även motsägelsefullt. Man har som handläggare å ena 

sidan individuella behovsbedömningar av klienter vars intressen och rättigheter ska främjas, å 

andra sidan kommunens intressen att ta hänsyn till (Minas, 2008). Vi tänker oss att detta 

skulle kunna resultera i att olika intressekonflikter uppstår, intressekonflikter som kan prägla 

socialsekreterarnas arbete. Dessa olika intressen kan även påverka hur de ser på sin betydelse 

som professionsutövare. 

 

Syfte 

Vårt syfte är att söka förståelse om hur socialsekreterare upplever den eventuella komplexitet 

och motstridighet som arbetet med ekonomiskt bistånd kan innebära. Som avgränsande 

exempel har vi valt att belysa arbetet med långvarigt bidragstagande. 
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Frågeställningar 

Hur upplever socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd sin arbetssituation? 
Vilka faktorer upplever socialsekreterarna påverkar deras arbetssituation? 

Hur prioriterar socialsekreterarna de olika intressena som finns att beakta? 

 

Fortsatt disposition 

Kapitel två ägnas åt en bakgrund till arbetet med ekonomiskt bistånd där vi bland annat 

redogör för dess historik och centrala principer i arbetet. Vi avslutar med gällande lagstiftning 

och biståndets olika delar. I kapitel tre tar vi upp tidigare forskning som vi anser är relevant 

för vår problemställning. Forskning som berör olika modeller och metoder i arbetet med 

ekonomiskt bistånd samt variationer i beslutsfattande. I kapitlet försöker vi även kortfattat 

positionera vår egen uppsats i relation till de redovisade studierna. Kapitel fyra innehåller de 

teoretiska perspektiv vi valt att använda oss av vid analys av resultatet. Kapitel fem avhandlar 

vårt metodval där vi beskriver vår metodologiska utgångspunkt, urval, tillvägagångssätt och 

etiska överväganden. Sjätte kapitlet består av metoddiskussion samt studiens validitet, 

reliabilitet och källkritik. Sjunde kapitlet består av studiens resultat samt den analys som vi 

med hjälp av våra valda teoretiska perspektiv genomfört av vårt empiriska material. I kapitel 

åtta för vi en sammanfattande diskussion om slutsatserna från föregående kapitel för att 

försöka besvara uppsatsens frågeställningar samt en avslutande diskussion om intressanta 

delar som skulle vara relevant att ytterligare belysa. 

 

2 Bakgrund 

Nedan följer en kort genomgång av historiken och lagstadgandet bakom ekonomiskt bistånd. 

Vi lyfter även fram aktuell statistik och centrala principer i arbetet med ekonomiskt bistånd. 

Vår förhoppning är att läsaren med hjälp av detta ska få insyn i omfattningen av ekonomiskt 

bistånd och vad det kan finnas att ta hänsyn till i arbetet med detta. 

 

Historik 

Fattigdom har länge benämnts som ett socialt problem och lagstiftning angående hur fattiga 

ska behandlas har en månghundraårig historia (Halleröd, 1991). I hospitalförordningen från 
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1624 gavs de första statliga direktiven gällande fattigdom. Socknar och städer uppmanades att 

ge allmosor och bygga fattigstugor. Den första fattigvårdsförordningen genomfördes dock inte 

förens 1763, den innebar att socknen fick ansvar för fattigvården. Fattigvårdsförordningen 

liberaliserades mellan 1847 och 1853 och fattighjälp blev en rättighet för de förtjänt fattiga, de 

personer som inte ansågs kunna arbeta. De beslut som fattades enligt fattigvårdslagen kunde 

även överklagas. Liberaliseringen blev dock inte långvarig, 1871 blev fattiglagarna återigen 

åtstramade. Efter det hade endast ”vansinniga” och föräldralösa under 15 år rätt till fattighjälp. 

Fattigvårdslagen reformerades återigen 1918, denna gång utvidgades den obligatoriska 

fattigvården till att gälla praktiskt taget alla som inte var arbetsföra. Lagen från 1918 

omskapades under 1950- talet och 1957 trädde socialhjälpslagen i kraft. Den största 

förändringen bestod enligt Halleröd av att namnet ändrades. De som erhöll ekonomiskt 

bistånd kallades numera socialhjälpstagare istället för fattighjälpstagare.  Eftersom 

socialhjälpslagen i stora drag liknade tidigare lagstiftning innebar det att den hade sina rötter i 

det preindustriella Sverige. Därför fanns det ett stort behov att förändra lagen så dess 

grundvärderingar skulle stämma överens med det moderna samhället och dess socialpolitiska 

ambitioner. 1967 tillsattes socialutredningen, deras direktiv utgjordes av att de skulle 

genomföra en allmän översyn av de tre sociallagarna. Detta resulterades i ett förslag om en 

samordnad socialtjänstlag. Socialtjänstlagen trädde i kraft 1 januari 1982 (Halleröd, 1991). 

 

Omfattningen av ekonomiskt bistånd 

Vi har tagit del av Socialstyrelsens årsstatistik gällande ekonomiskt bistånd för 2008 och gör 

här en kortare sammanfattning. Syftet med detta är att ge läsaren en inblick i omfattningen av 

ekonomiskt bistånd, hur mycket som betalats ut och vilka mottagarna var. 

 

Det totala belopp som betalades ut var 9,5 miljarder kronor, inklusive introduktionsersättning 

till flyktingar och vissa andra utlänningar, vilket var en ökning med 3 procent. 

Introduktionsersättningen utgjorde 1,6 miljarder kronor. 215 200 hushåll erhöll ekonomiskt 

bistånd någon gång under året, vilket motsvarar 5,6 procent av hushållen i befolkningen, en 

ökning med 3 600 jämfört med 2007. Antal biståndsmottagare innefattade totalt 384 700 

personer, det var en ökning med 1,6 procent mot föregående år, av dessa var 35 procent 

långvariga bidragstagare. Den vanligaste hushållstypen som fick ekonomiskt bistånd var 

ensamstående kvinnor med barn, denna grupp utgjorde 20 procent av motsvarande hushåll i 

befolkningen. Motsvarande siffror för ensamstående män med barn var 6 procent.  Den 



 11 

vanligaste hushållstypen att erhålla ekonomiskt bistånd var överlag ensamstående, oavsett 

kön. Ensamstående kvinnor utgjorde 40 procent och ensamstående män 42 procent, övriga 18 

procent bestod av gifta par och samboende. Den största gruppen av biståndstagare 

åldersmässigt var yngre personer mellan 18 och 29 år vilka utgjorde 39 procent av det totala 

antalet biståndsmottagare (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Centrala principer 

Det finns flera principer (Minas, 2008) som kan antas spela en central roll för organiseringen 

av socialtjänstens verksamhet och för de metoder som används vid ekonomiskt bistånd. Dessa 

principer kan ses som normbildande regler som sedan ligger till grund för verksamhetens 

utformning och organisation och Minas tar upp tre sådana principer. Den första handlar om 

det kommunala ansvaret för ekonomiskt bistånd och det ansvar som kommunerna har 

gentemot behövande människor. Det lokala (nu kommunala) ansvaret för fattigvården kan 

följas tillbaka till 1700- talet. Den andra principen som Minas tar upp är distinktionen mellan 

berättigade och ej berättigade hjälpsökande. Ekonomiskt bistånd är en selektiv förmån, det 

utgår endast om det finns ett behov som inte kan tillgodoses på något annat sätt. Det gör att 

det krävs en distinktion mellan de personer som är berättigade och de som inte är det. 

Eftersom socialtjänstlagen är konstruerad som en ramlag innebär det att den anger lagens 

intentioner och syftet med verksamheten, men själva tolkningen av lagen sker i kommunerna. 

I det praktiska arbetet genomförs denna bedömning genom en individuell prövning av 

hjälpbehovet. Den tredje grundläggande principen tar upp kravet att först och främst försörja 

sig genom eget arbete, innan man är berättigad stöd från samhället. Fattigvården var länge 

avsedd endast för de arbetsoförmögna och uteslöt arbetsföra fattiga. Oavsett de olika 

reformerna har kravet på att klienterna först och främst ska försörja sig genom eget arbete 

aldrig släppts. Den höga arbetslösheten under slutet av 1900-talet i Sverige föranledde en 

trend mot ökade skyldigheter för, och motprestationer från, arbetslösa bidragstagare (Minas, 

2008). 

 

Ekonomiskt bistånd 

Då man som handläggare inom ekonomiskt bistånd ständigt måste utgå ifrån gällande 

lagstiftning i sina individuella bedömningar kommer vi nedan att redogöra för några av de 

grundläggande paragraferna för att underlätta den fortsatta läsningen. 
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Socialtjänsten 

Av 2 kap. 1§ i socialtjänstlagen framgår att ”varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt 

område”, följt av 2§ där det fastslås att ”kommunen har det yttersta ansvaret för att de som 

vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver” (SFS, Socialtjänstlag 

2001:453). 

1 kap. Socialtjänstens mål 

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 

människornas 

– ekonomiska och sociala trygghet, 

– jämlikhet i levnadsvillkor, 

– aktiva deltagande i samhällslivet. 

    Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och 

andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers 

egna resurser. 

    Verksamheten skall bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt och integritet (SFS, Socialtjänstlag 2001:453). 

 

Här nämns socialtjänstens övergripande mål i socialtjänstlagens så kallade portalparagraf. 

Socialtjänstlagen (SoL) är en målinriktad ramlag vilket ger handläggare en viss frihet i de 

individuella bedömningarna som alltid ska ligga till grund för beslutsfattande. Då varje 

kommun är ansvarig för utvecklingen av sin socialtjänsts riktlinjer skiljer sig alltså dessa och 

därmed även arbetet åt mellan olika kommuner (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Rätten till bistånd 

4 kap. Rätten till bistånd 

1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 

annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) 

och för sin livsföring i övrigt (SFS, Socialtjänstlag 2001:453). 

 

Detta står att läsa i 4 kap. 1 § 1 st. i SoL och vidare i 3 st. står att den enskilde ska tillförsäkras 

en skälig levnadsnivå genom biståndet och att detta ska utformas så att det stärker den 

enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Vad som är skäligt preciseras i riksnormen 

för försörjningsstöd som tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör 

nivån på försörjningsstödet. Regeringen bestämmer beloppen inför varje nytt kalenderår och 

gäller som miniminivå för de behov som ska täckas. Den som ansöker om ekonomiskt bistånd 

ska utnyttja egna tillgångar samt andra bidrag och förmåner i första hand och ska leva upp till 
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vissa förutsättningar för att få ett bifall på sin ansökan. Dessa förutsättningar kan vara att stå 

till arbetsmarknadens förfogande om man är arbetslös, delta i praktik eller annan 

kompetenshöjande verksamhet. Prövningen ska dock vara individuell och i varje specifikt fall 

ta hänsyn till rådande omständigheter (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Försörjningsstöd och livsföring i övrigt 

Ekonomiskt bistånd består av försörjningsstöd och stöd för livsföringen i övrigt. Det 

förstnämnda består av dels riksnormen, dels skäliga kostnader utanför normen. Kostnader som 

är någorlunda lika för alla, till exempel kostnader för mat, hygien och kläder anges i 

riksnormen. Socialtjänsten kan emellertid beräkna beloppen i riksnormen till en högre eller 

lägre nivå om det finns särskilda skäl. Kostnader där variationen kan vara stor, som för 

boende och vissa andra behov, ligger utanför riksnormen och om dessa kostnader anses 

skäliga räknas de in i behovet av ekonomiskt bistånd. Den andra delen av biståndet prövas 

helt individuellt och kan gälla många olika behov då en skälig levnadsnivå innebär mer än att 

enbart ha pengar till sin dagliga försörjning. Är man i behov av till exempel läkarbesök, 

tandvård, glasögon, läkemedel eller hemutrustning kan man få rätt till ekonomiskt bistånd för 

kostnaderna. Dessa är vanliga exempel men det kan även handla om många andra behov 

(Socialstyrelsen, 2010). 

 

Långvarigt bidragstagande 

Vi har i denna uppsats utgått från Socialstyrelsens (2008) definition av långvarigt 

bidragstagande vilket där definieras som personer i hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd 

minst 10 månader under ett kalenderår. 

 

3 Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör vi för studier som berör arbetet med ekonomiskt bistånd och som vi 

finner relevanta utifrån vår studies syfte. Det är studier i form av bland annat en vetenskaplig 

artikel, en SOU-rapport och i den sista delen i detta avsnitt lyfter vi fram en avhandling av 

Stranz (2007). 

 

Olika modeller i arbetet med ekonomiskt bistånd 
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Uppsalamodellen kan i korthet beskrivas som en arbetsform som syftar till att hjälpa 

arbetslösa socialbidragstagare till självförsörjning och den utvecklades under 1990-talet 

(Bergmark & Lundström, 1998, s. 304). Modellen blev välkänd genom sin slogan ”arbete 

istället för bidrag” (Minas, 2008, s. 156). Målet om självförsörjning ska enligt Bergmark & 

Lundström nås genom att utöva tydligare och mer omfattande krav på de arbetssökandes 

aktiviteter, tätare personliga besök, noggrannare kontroll av lämnade uppgifter och en 

generellt sett större betoning på klientens eget ansvar. Modellen har fått kritik angående att 

arbetssättet innebär att människor kränks och ställs inför irrelevanta och omöjliga krav 

(Bergmark & Lundström 1998, s. 304). I SOU 2007:2 tas en utvärdering av Uppsalamodellen 

upp. Enligt den utvärderingen erhöll klienterna inte bistånd under kortare tid och chanserna att 

få ett reguljärt arbete eller påbörja en utbildning ökade inte, jämfört med den grupp som inte 

ingick i Uppsalamodellen. Det gick även att utläsa att det var vanligare att klienter i 

Uppsalamodellen återkom med en ansökan om ekonomiskt bistånd än vad de i 

jämförelsegruppen gjorde. Det gick inte heller att finna stöd i studien för att Uppsalamodellen 

sänkte bidragskostnaderna (SOU 2007:2, s. 248). 

 

En annan liknande modell av nyare datum är Skärholmsmodellen, den formella beteckningen 

är Jobbcentrum Sydväst (Minas, 2008). Det är ett kommunalt aktiveringsprogram för 

arbetslösa som erhåller ekonomiskt bistånd och det har funnits sedan slutet av 1990-talet. 

Skärholmen är en stadsdel i Stockholm, år 2003 fick cirka 10 procent av invånarna 

ekonomiskt bistånd och 4 procent var öppet arbetslösa (SOU 2007:2, s. 244). Jobbcentrum är 

ett samarbete mellan flera stadsdelsförvaltningar. Modellen bygger på ett nära samarbete 

mellan socialsekreterarna i de olika stadsdelsförvaltningarna och coacherna på Jobbcentrum. 

Syftet med verksamheten är att öka deltagarnas möjlighet att få arbete, kontrollera att 

bidragstagarna inte arbetar svart men även att se till att de söker arbete på ett korrekt sätt. 

Vidare i SOU 2007:2 kan man läsa att arbetsförmedlingen köper platser på Jobbcentrum till 

de statliga arbetsmarknadsprogrammen aktivitets- och ungdomsgarantin. År 2004 hade man 

en total budget på 5,6 miljoner kronor, varav Skärholmen stadsförvaltning stod för 3,3 

miljoner. Det är organiserat på så vis att när någon ansöker om ekonomiskt bistånd remitteras 

de automatiskt och omedelbart till Jobbcentrum. Under 2004 tog man totalt emot cirka 2000 

deltagare från de olika stadsdelarna. Det är socialsekreterarna som står för 

myndighetsutövningen, de fattar alltså alla beslut angående ekonomi och närvarokrav. 

Jobbcoacherna ska i sin tur informera om verksamheten och de regler som gäller. Det är tänkt 

att kontakten med jobbcoachen ska skapa en sorts gnista som ska medverka till att man tar sig 
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vidare. Både coacherna och socialsekreterarna beskriver i en utvärdering av modellen att 

myndighetsutövningen är viktig för att skapa motivation och man är tydlig med att utan den 

motivationen händer ingenting på Jobbcentrum (SOU 2007:2). 

 

En studie av metoder inom socialt arbete 

Bergmark & Lundström (1998) har skrivit en artikel vars syfte är att beskriva de metoder som 

används inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Den baseras på enkäter som har 

besvarats av verksamhetsledare, 1:e socialsekreterare, gruppledare med flera inom individ- 

och familjeomsorgen. De har gått ut med tre olika formulär, till totalt 70 kommuner, varav ett 

av formulären berör socialbidragshanteringen. Undersökningen genomfördes sommaren 1997 

och författarna hade sedan tidigare konstaterat att det i stort sett helt saknas svensk litteratur 

som på ett övergripande sätt presenterar och analyserar metoder i socialt arbete. Med metoder 

avser de strategiskt utformade, planmässiga och systematiska aktiviteter som används i 

klientarbetet eller för att reglera klientarbetet (Bergmark & Lundström 1998, s. 292).  

 

Arbetet inom individ- och familjomsorg är ofta organiserat utifrån specialisering av de olika 

områdena. Ansvarsområdena är uppdelade mellan olika enheter och den mest uttalade formen 

är den som rör ekonomiskt bistånd. Inom enheter för ekonomiskt bistånd är det en majoritet 

som använder sig av förenklad handläggning, s.k. SOFT (socialförsäkringstillägg) eller EGT 

(ekonomiskt grundtrygghet) i det dagliga arbetet. Förenklad handläggning kan innebära att 

handläggare och klient träffas mer sällan och att utredningen är helt koncentrerad på de 

ekonomiska omständigheterna. Drygt 60 procent av de enheter som tillämpar förenklad 

handläggning gör det i ärenden där försörjningsproblematiken är stabil över tid och dessutom 

okomplicerad (ibid.). 68 procent av dem som arbetar med handläggningen av de ärendena är 

inte utbildade socionomer. I de övriga fallen delas handläggningen mellan socionomer och 

icke-socionomer. 

 

Enligt artikeln är den vanligaste metoden inom arbetet med ekonomiskt bistånd 

motivationsarbete, 68 procent, det näst vanligaste är lösningsfokuserat arbete med 36 procent. 

Bergmark & Lundström ställer sig dock kritiska till huruvida motivationsarbete kan ses som 

en enhetlig eller ens särskilt genomtänkt metod (1998, s. 302). De menar att det handlar om 

ett arbetssätt som inte är särskilt tydligt i konturerna eller sammanhållet med avseende på 

innehåll, vidare skriver de att begreppsbildningen är påtagligt oklar och de förespråkade 
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insatserna är av mycket varierande karaktär. Antalet områdesspecifika metoder är lägst i 

arbetet. Den enda metod som visat sig i deras material, och då endast i 12 procent av fallen, är 

Hallstahammarmodellen (där motprestationer i form av arbete åt kommunen kopplas till 

biståndet). En annan metod är Uppsalamodellen, som har varit mycket omdiskuterad. Det är 

endast två enheter i författarnas material som säger sig tillämpa Uppsalamodellen fullt ut. 

Många säger sig dock ha tagit intryck av vissa inslag i modellen och/eller ha utnyttjat den på 

ett modifierat sätt. Framförallt tycker de sig se att enheterna har tagit fasta på att klienterna 

bör ta ett större eget ansvar, vilket i praktiken innebär skärpta krav på arbetssökande och även 

tätare och mer omfattande kontakter (Bergmark & Lundström, 1998). 

 

De här två studierna är inriktade på metoder och modeller som används i arbete med 

ekonomiskt bistånd. Vår studie är inte inriktad på arbetssätt utan mer på hur arbetssituationen 

upplevs så studierna ovan syftar i vår studie till att ge en bild av hur arbetssituationen kan se 

ut då det är en av flera aspekter som kan tänkas ha inverkan på utövarnas upplevelser. Som vi 

tidigare nämnt är forskning som är inriktad på socialsekreterarnas egna upplevelser mer 

sällsynt. En annan och ny vinkel skulle förhoppningsvis kunna fungera som kompletterande 

till området. 

 

Variation i prövningen av ekonomiskt bistånd 

Hugo Stranz (2007) har skrivit en avhandling vars övergripande syfte är att beskriva och 

analysera variationer i de beslut om socialbidrag som fattas vid kommuners socialtjänst. Med 

variationer avser författaren dels skillnader i beviljande och avslag i biståndsansökningar, dels 

eventuella olikheter i bidragsbeloppens storlek i de fall där ansökan beviljas. Huvudsaklig 

fokus riktas mot vilken vikt rörliga faktorer av organisatorisk och individuell karaktär kan 

tillmätas för bidragsbesluten. Ett särskilt intresse ägnas åt handläggarnas professionella 

handlingsfrihet i relation till de organisatoriska förutsättningarna. Stranz menar att det finns 

flera skäl till att närmare studera handläggarna och variationen av deras beslut. Handläggarna 

har ett handlingsutrymme som rör sig på kommunal nivå men de förfogar även över en 

långtgående diskretion. Därmed kan även individuella egenskaper hos handläggarna vara av 

betydelse vid prövningen av socialbidrag. Det kan innebära dels faktorer såsom bakgrund, 

ålder och kön, dels förhållanden som har att göra med handläggarnas professionalism. Enligt 

författaren utgör variationer i beslut om socialbidrag inte ett helt outforskat område men det 

finns flera skäl till att återaktualisera frågan. Ett av dessa skäl menar Strantz kan vara att 
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betydelsen av handläggarnas individuella diskretion i relation till besluten inte närmare är 

analyserad sedan tidigare. Följaktligen är det även oklart i vilken utsträckning tjänstemännens 

handlingsfrihet påverkas av exempelvis varierande organisatoriska, professionella och 

individuella förutsättningar. Ett annat skäl är att det har skett förändringar över tid och detta 

gör att ämnet bör uppmärksammas på nytt, de övergripande förutsättningarna för 

socialbidragshandläggning har förändrats i flera avseenden. Som exempel tar Stranz upp att 

lagstiftningen inom området reformeras löpande och att det har införts en riksnorm som borde 

ha gett konsekvenser för graden av variation i besluten.  

 

Datainsamlingen till studien genomfördes under hösten 2003 och våren 2004 i elva 

kommuner i norra delen av Stockholms län. Totalt 121 socialbidragshandläggare har besvarat 

den enkät som merparten av databearbetningen baseras på. Enkäten omfattar sex stycken 

vinjetter, fiktiva typfall. Materialet omfattar även elva kommunformulär som har besvarats av 

personer i chefsbefattning, enhets/sektionschefer alternativt 1:e socialsekreterare, vid 

respektive kommuns socialbidragsenhet. Delar av undersökningen har jämförts med material 

från en vinjettstudie som genomförts av Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS), det 

materialet har Stranz hämtat från Hydén m.fl. 1995. Antalet invånare i de kommuner som 

ingår i studien rör sig mellan ungefär 20 000 och 65 000. Andelen socialbidragstagare varierar 

från ungefär en procent till sex procent av befolkningen. Samtliga kommuner har 

specialiserade organisationer och flertalet arbetar enligt en funktionsmodell. Med 

funktionsmodell avses en uppdelning mellan olika klientgrupper eller problemområden.  

Av studiens resultat framgår att den genomsnittliga socialbidragshandläggaren är en 

svenskfödd, universitetsutbildad kvinna som är strax under 50 år. 90 procent är kvinnor och 

20 procent av handläggarna är utrikesfödda. Över 80 procent av handläggarna är 

universitetsutbildade och bland dem har de flesta en socionomexamen. Knappt 70 procent av 

undersökningsgruppen är socialsekreterare, resten arbetar med förenklad handläggning eller 

innehar en chefsposition. Stranz beskriver även handläggarna i studien som mycket erfarna. 

De har i genomsnitt arbetat omkring tio år med socialbidragshandläggning, varav sju år i den 

kommun de arbetade i vid genomförandet av studien.  

 

Handläggarnas uppfattningar om bidragssystemet och bidragstagarna har även behandlats. 

Författaren kan konstatera att det föreligger önskemål om ökade krav- och kontrollmöjligheter 

i förhållande till klienterna. Respondenterna anser att det förekommer ett visst 

underutnyttjande och i betydligt mindre utsträckning ett överutnyttjande, av socialbidragen, 
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då i allmänhet i relation till ensamstående med barn. När författaren jämför vissa delar av 

undersökningen med CUS-studien kan han se skillnader. Till de mer påfallande skillnaderna 

hör att uppfattningarna om socialbidragstagare och socialbidragssystemet förändrats i flera 

avseenden. De mest märkbara skillnaderna gäller de påståenden som avser ökade möjligheter 

att ställa krav på och kontrollera klienterna, samt de påståenden som lyfter fram graden av 

rättssäkerhet vid det egna socialkontoret. Stranz undersökningsgrupp gav uttryck för en lägre 

grad av önskemål om ökade krav- och kontrollmöjligheter. Den egna verksamheten 

betraktades som mer rättssäker än vad det gjorde i CUS-gruppen. 

 

Till studiens mer centrala resultat kan faktumet att bedömningarna i vinjetterna varierar 

påtagligt räknas. Variationer är märkbara både på kommunal nivå och mellan enskilda 

handläggare. Differenserna gäller främst frågan om en ansökan skall beviljas eller inte. Av 

resultaten framgår bland annat att handläggargruppen inte i förhållande till någon enskild 

vinjett är helt enig om ansökan skall beviljas eller avslås. Av analyserna av vilka faktorer som 

samvarierar med handläggarnas beslut, framgår det att de organisatoriska förutsättningar som 

omgärdar handläggningen totalt sett är av störst betydelse. Socialbidragsenheternas 

specialiseringsgrad spelar en viss roll, handläggare i organisationer med mer långtgående 

specialisering är överlag mer bifallsbenägna och generösa än övriga. En annan organisatorisk 

förutsättning av betydelse är ärendebelastning, de handläggarna med en genomsnittlig högre 

ärendemängd är i regel mer bifallsbenägna och generösa än övriga. Av studien framgår även 

att strukturen på de regler som omgärdar bidragshandläggningen har förändrats markant under 

senare år, antalet regler har dessutom blivit påtagligt fler i jämförelse med CUS-studien. 

Socialtjänstlagen är inte det enda regelverk av vikt utan även de lokala reglerna har en 

betydande roll. Enligt Stranz tyder mycket på att denna typ av regler har fått en allt större 

betydelse över tid. De lokala reglerna utgör också en grund för den praxis som utvecklas 

bland handläggare vid olika socialbidragsenheter. Socialbidragshandläggarna är idag en 

förhållandevis professionell yrkesgrupp, med genomgående lång yrkesverksamhet och 

enhetlig utbildning. Ökad professionalisering är i mångt och mycket förbundet med krav på 

en mer långtgående diskretion.  

 

Professionaliseringsprocessen medför att den berörda yrkesgruppen sluter sig samman kring 

en enhetlig kunskapsbas och gemensamma normer och värderingar. Teoretiskt borde därmed 

ökad professionell diskretion snarare resultera i likriktning i hur handläggarna väljer att agera. 

Då regler i hög grad syftar till att beskära individuell handlingsfrihet kan utvecklingen mot en 
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ökad detaljreglering, av en relativt professionell yrkesgrupps arbete, på det hela taget tyckas 

motsägelsefullt. Stranz menar att det tilltagande antalet regler dels kan fungera 

deprofessionaliserande, dels utgöra ett incitament för tjänstemännen att göra personliga 

gallringar bland dem. Det senare kan leda till att vissa regler tillmäts högt värde av en 

handläggare, medan någon annan lägger vikt vid andra förhållanden (Strantz, 2007).  

 

Denna studie anser vi vara relevant eftersom Stranz berör delar som prövning och 

beslutsfattande samt varför och på vilka grunder socialsekreterare tar de besluten som de gör. 

Detta är väldigt stora delar av arbetet med ekonomiskt bistånd och han tar även upp aspekter 

som handlingsutrymme och hur detta bidrar till variation i besluten. Det som Stranz skriver 

om är dock bara en del av den komplexitet som vår studie vill belysa, vi vill dessutom inrikta 

oss på utövarnas subjektiva upplevelser. 

 

4 Teoretiska perspektiv 

I detta kapitel kommer vi att presentera de perspektiv som vi kommer att använda oss av för 

att analysera vårt empiriska material. För att förstå socialsekreterarnas arbetssituation och den 

komplexitet som kan uppstå i deras organisation ville vi dels använda oss av ett perspektiv 

som behandlar organisationer. Vi har därför valt att utgå från det som Hasenfeld talar om i sin 

bok Human service organizations (1983) eftersom det kan liknas vid den sortens organisation 

som socialsekretare inom ekonomiskt bistånd arbetar i. För att även kunna förstå 

socialsekreterarna utifrån deras tjänstemannaperspektiv har vi valt Lennart Lundqvists 

perspektiv som presenteras i hans bok Demokratins väktare (1998). 

 

Människobehandlande organisationer 

Hasenfeld (1983) beskriver en sorts organisation som på svenska kan översättas till 

människobehandlande organisationer. Författarens ursprungsidé handlar om att vårt moderna 

samhälle kännetecknas av byråkratiska organisationer som är konstruerade enbart för att 

hantera och främja den enskilda välfärden för dess invånare. Arbetet med ekonomiskt bistånd 

med dess myndighetsutövning anser vi kunna beskrivas som en sådan byråkratisk 

organisation. Exempel som Hasenfeld lyfter fram om detta är att vi föds och dör på sjukhus, 

vi socialiseras och utbildas i skolor, vi kan söka flera olika sorters hjälp och stöd från en 

ansenlig mängd av välfärdsorganisationer. Han betecknar dessa sorters organisationer som 
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människobehandlande organisationer vars huvudsakliga funktioner är att skydda, bevara eller 

förstärka det enskilda välbefinnandet hos individer, genom att definiera, forma eller förändra 

deras personliga egenskaper. Vi anser att socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd kan 

ses som en sådan organisation. 

 

Klassifikation av människobehandlande organisationer 

Hasenfeld (1983) anser att eftersom det finns en stor variation av människobehandlande 

organisationer är det lämpligt att klassificera dem efter några signifikanta kännetecken som 

utmärker deras distinkta funktioner och karaktärsdrag och som även urskiljer dem från andra 

sorters organisationer. Det finns två huvudsakliga drag som särskiljer dessa organisationer 

från andra, det ena är att deras ”råmaterial” utgörs av människor och det andra är den 

förändringen de söker i sina klienter. I arbetet med ekonomiskt bistånd kan klienterna ses som 

socialsekreterarnas råmaterial och den förändring de söker i sina klienter tänker vi oss kan 

vara att uppnå sysselsättning och självförsörjning. 

 

Därmed kan man definiera dem efter dessa två dimensioner: den typ av klienter som de 

arbetar med och deras förändringsteknik (tillvägagångssätt och tekniker som används för att 

förändra klienter). Den typ av klienter som en organisation har i uppdrag att tjänstgöra åt 

påverkas inte enbart av det specifika området eller funktionen, utan även av samhällets 

förväntningar och bedömningar. Som exempel granskas de klienter som är i kontakt med 

socialtjänsten på ett ganska annorlunda sätt än de som är i kontakt med välfärdsmyndigheter 

menar Hasenfeld. I en helhetsbild finns det alltså de organisationer vars primära uppgift är att 

bevara och förstärka välmåendet hos de individer som bedöms fungera bra i samhället. Sedan 

finns det de organisationer vars uppgift är att kontrollera, förbättra och botgöra sjukdomar 

eller avvikande tillstånd hos individer som man bedömer inte fungerar i samhället. 

Människobehandlande organisationer kan uppleva stora svårigheter med att etablera en 

samstämmighet i definitionen av vad en lämplig eller icke-lämplig funktion hos deras klienter 

är.  

 

Den andra dimensionen, förändringstekniken, syftar till vilken sorts service som 

organisationen arbetar med, eller mer generellt sett, den karaktär som dess förändringsteknik 

utgörs av. Dessa tekniker avgör vad organisationen gör med och för deras klienter och vad 

resultatet blir. Författaren skiljer mellan tre olika typer av förändringstekniker: 
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1. Människobehandlande tekniker: Dessa försöker förändra sina klienters situation 

genom att kategorisera eller diagnostisera dem, eller ge dem en social stämpel, för att 

sedan kunna hänvisa dem till andra organisationer som arbetar med den specifika 

problematiken. Ett exempel på detta är att man genom ett system av klassificering 

identifierar och definierar klienter, t.ex. en person med psykisk funktionsnedsättning. 

Genom att sätta dessa stämplar förväntar man sig att andra människobehandlande 

organisationer ska träda fram som finns till för just den specifika klienten, i detta fall 

skulle det då bli psykiatrin. 

2. Människobevarande tekniker: Här vill man försöka förhindra och försena en 

försämring av klienters välmående. Exempel på organisation som använder sig av 

dessa tekniker är särskilda boenden för äldre. 

3. Människoförändrande tekniker: Inom dessa organisationer syftar man till att förändra 

personliga egenskaper hos klienter för att på så sätt förbättra deras välmående. Detta 

kan t.ex. innebära psykoterapi, utbildning och medicinska behandlingar.  

 

Faktorer som kan påverka organisationen 

Människobehandlande organisationer är beroende av bidragsgivare för att det ska finnas en 

säker tillgång av resurser och stöd, oftast innebär det statliga medel men det kan även komma 

från privata givare. I relation till vårt ämne kan detta exemplifieras av att socialsekreterarna är 

styrda av den budget som politikerna i deras organisation ger dem. Till följd av detta är de 

sårbara för yttre påverkan och för en potentiell förlust av autonomi. Dessa organisationer 

påverkas även av normer och sociokulturella kännetecken som finns i det samhälle där de 

verkar. För att förstå de yttre influenserna och dess påverkan måste man djupare utforska 

relationerna mellan människobehandlande organisationer och dess miljö. Miljön inom 

organisationen omfattas dels av en del resurser som organisationen måste frambringa för att 

överleva och för att kunna genomföra dess aktiviteter. Den andra delen består av särskilda 

restriktioner som organisationen måste anpassa sig till när de operationaliserar servicemålen.  

Dessa särskilda restriktioner kan för socialsekreterarna bestå utav riktlinjer från 

Socialstyrelsen och kommunen. Modellen som de använder sig av när de utför sin specifika 

service visar i sin tur hur organisationens strategier för att hantera relationerna med miljön ser 

ut. Med detta menar Hasenfeld att det sätt som organisationerna hanterar de nödvändigheter 

och måsten som finns i organisationsmiljön och hur de säkrar yttre resurser har en direkt 



 22 

påverkan på hur de sedan tar hand om sina klienter. Författaren gör en åtskillnad mellan två 

typer av miljöer som står i relation till organisationer, den ena utgörs av den allmänna miljön 

och den andra är uppgiftsmiljön. 

 

Den allmänna miljön utmärks av de omständigheter som påverkar alla organisationer och som 

ses som självklara, som ekonomi, kultur, politik och lagar. Vi tänker oss att en sådan 

omständighet skulle kunna utgöras av förändringar i arbetsmarknadspolitiken, som sänkt 

arbetslöshetsersättning. Det kan påverka arbetet inom ekonomiskt bistånd eftersom det kan 

resultera i fler ansökningar och därmed en ökad arbetsbelastning. Inte en enda organisation, 

förutom i ytterst särskilda fall, kan på ett märkbart sätt ändra dessa allmänna omständigheter. 

För att ge en bättre förståelse för de viktiga effekter som kommer av den allmänna miljön och 

dess omständigheter och som påverkar utvecklingen och fortgången av människobehandlande 

organisationer väljer författaren att fokusera på följande omständigheter, ekonomiska, socio-

demografiska, kulturella, politisk-legala och teknologiska. Människobehandlande 

organisationers grad av påverkan från de politiska och legala omständigheterna i ett samhälle 

kan omtalas på två sätt. För det första är en betydande del av deras resurser kontrollerade av 

det offentliga och tillgången till resurserna regleras av en politisk process. För det andra styrs 

och kontrolleras många av de uppgifter som organisationen har av en stor samling lagar och 

riktlinjer. Både på nationell och på lokal nivå avgörs det genom politiska processer hur stora 

resurser som ska tilldelas den sociala välfärden och även under vilka omständigheter de ska 

förbrukas. Dessa politiska processer kulminerar ofta i lagstadgandet av riktlinjer och lagar 

enligt Hasenfeld (1983). 

 

De politisk-legala omständigheterna har en direkt inverkan på de avgörande val som varje 

organisation tar angående deras målsättning, hur man ska använda resurser, arbetsmetoder och 

hur de ska hantera sina klienter. Uppgiftsmiljön kan beskrivas som en specifik grupp av 

organisationer och grupper som utbyter tjänster och resurser med andra organisationer och 

som de utvecklar ett särskilt samarbete med. Denna specifika grupp kan bestå av 

finansieringsinstanser, remitteringskällor och leverantörer av kompletterande tjänster (ibid.).  

 

Maktkällor inom organisationer 

Makt som medlemmar inom en organisation besitter kan beskrivas som den mängd resurser 

de kontrollerar. Det kan handla om pengar, legitimation, klienter, expertis eller arbetskraft. 
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Individer eller grupper inom organisationen kan använda sin grundläggande makt för att få 

mer makt, genom att ta kontroll över aktiviteter inom organisationen som t.ex. budget eller 

hur riktlinjer ska utformas. De kan även tillförskaffa sig mer makt genom att ha relationer 

med externa instanser i sin omgivning som besitter makt. Sådana relationer kan handla om att 

utveckla goda relationer till de som finansierar organisationen eller att man knyter 

eftertraktade klienter till sig. I socialsekreterarnas situation kan det innebära att de har en god 

kontakt med sin politiska nämnd eller utvecklar en fungerande samverkan med andra 

myndigheter. De som klarar att ha dessa goda relationer eller bra kontakter med de externa 

resurserna tillmäts större makt.  

 

Makt kan även tillförskaffas genom att inneha särskilda kunskaper och expertis om de delar 

som är av särskild vikt för organisationen. I processen att professionalisera organiserade 

yrkesgrupper utvecklas ideologier som definierar dess värderingar och uppdrag och beskriver 

lämpliga etiska koder om hur dess medlemmar ska uppföra sig. En ideologi, som författaren 

benämner som professionalism, syftar till att vidare förbättra legitimeringen av professionen. 

Professionell makt manifisteras genom hur dess professionsmedlemmar kontrollerar sina 

arbetsförhållanden och att de behåller sin autonomi trots utvecklingar inom organisationen 

och den administrativa auktoritet som finns. Graden av professionalisering varierar i de olika 

yrkesgrupperna som verkar inom människobehandlande organisationer. Socialarbetare och 

lärare benämns som semiprofessioner medans läkare och yrkesgrupper med särskild 

behörighet klassificeras som paraprofessioner (Hasenfeld, 1983).  

 

Demokratins väktare 

Lennart Lundquist (1998) ser gärna sin bok ”Demokratins väktare” som en sammanfattning 

av sin tidigare forskning och han redogör inledningsvis för att han är av uppfattningen att den 

offentliga sektorn och den offentliga tjänsten har ett unikt ansvar för att det allmänna intresset 

tillgodoses. Han utgår från normen att staten, det offentliga, bör ha en särskild ställning i 

samhället och att staten därmed är väsensskild från det privata. Diskussionen om den 

offentliga sektorn har ett naturligt fokus, nämligen ämbetsmännen. I vår uppsats utgörs de 

ämbetsmännen av socialsekreterare. Utan ämbetsmän som förstår, kan och vill genomföra en 

policy uppnår inte makthavarna sina mål. Så det är i detta avseende inte tillräckligt med en 

tydlig lagstiftning och en bra organisation. Lundquist (1998) gör en uppdelning mellan 

normativ teori – hur ämbetsmännen bör vara, empirisk teori – hur ämbetsmännen är och 



 24 

konstruktiv teori – hur ämbetsmännen kan vara. Behandlingen av dessa tre huvudfrågor är 

enligt honom själv kärnan i boken. Författaren menar vidare att det finns ett antal värden som 

är specifikt offentliga och att dessa tillsammans med några andra värden utgör vad han kallar 

för ”vårt offentliga etos”. 

 

Ämbetsmannarollen 

Den centrala position som förvaltningen och ämbetsmannarollen innehar medför att den utgör 

både ett negativt hot och en positiv möjlighet för den politiska demokratin. Det gäller därför 

att ta tillvara ämbetsmännens positiva potential (Lundquist, 1998). Vidare menas att för att 

åstadkomma detta krävs förändringar och som ett första steg måste ämbetsmannakårens 

värdighet återställas. Författaren tar upp att det i denna uppgift ingår en rad symboliska 

åtgärder som kan verka mindre betydelsefulla men som ändå kan spela en viktig roll. Som 

exempel på en sådan åtgärd tas upp att återinföra benämningen ämbetsman på den offentligt 

verksamma tjänstemannen istället för anställd. Med termen ämbetsman markeras att det rör 

sig om en tjänsteman med självständiga uppgifter. 

Lundquist (1998) avser med vårt offentliga etos de fundamentala föreställningarna om hur 

vårt samhälle bör styras och att det är utifrån vårt offentliga etos som ämbetsmannarollen och 

kraven på rollinnehavaren har rekonstruerats. Ämbetsmannarollen är central för den offentliga 

verksamheten och det är därför av stort vetenskapligt och politiskt värde att den klarläggs och 

preciseras, detsamma gäller kraven på rollinnehavaren, tjänstemännen. Vi tänker oss att det 

för socialsekreterarna kan innebära att det finns tydliga riktlinjer och anvisningar för hur 

arbetet ska gå till och vad som förväntas av dem. För att kunna hantera det offentliga krävs en 

helhetssyn. När Lundquist (1998) ska beskriva ämbetsmannarollen tar han upp mångfalden, 

komplexiteten, mångtydigheten och motsägelsefullheten och att meningarna skiljer sig åt om 

vilken relation som bör prioriteras. Vidare menas att vid allmänt klargörande av 

ämbetsmannarollens position blir det av vikt att se den i förhållande till lagen, överordnade 

och samhällsmedlemmarna och dessa relationer uttrycks som respektive lydnad, lojalitet och 

hänsyn. Det är enligt Lundquist i denna position som ämbetsmannens roll som demokratins 

väktare är enklast att förstå. 

 

Ämbetsmannapositionen erbjuder ett besvärligt dilemma då ämbetsmannakåren samtidigt som 

den utgör en fara även utgör en tillgång för demokratin. Faran som ofta diskuteras är den för 

expert- och byråkrativälde. Det gäller därför att ta tillvara den positiva sidan varför det 
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konstruktiva syftet med Lundquists (1998) framställning är att bidra till att återställa 

ämbetsmannakårens värdighet så att dess medlemmar ges förutsättningar att verka som 

demokratins väktare – vilket i grunden innebär att ämbetsmännen ska göra det möjligt eller 

förbättra för medborgarna i allmänhet att aktivt ta del i den demokratiska processen. För att 

möjliggöra detta krävs institutioner som gör det möjligt med såväl förändring som stabilitet. 

Med återställningen av ämbetsmannakårens värdighet avser inte Lundquist (1998) något 

försök att återgå till något som har eller tros ha funnits. Det har med stor sannolikhet ”alltid 

funnits ämbetsmän med mod och förmåga att stå för vad som är riktigt, samtidigt som det 

funnits många som möjligtvis draperat sig i den överlägsna moralismens kappa, men inte 

mer” (Lundquist, 1998, s.17). Det avser snarare behovet av att skapa eller kanske återskapa 

strukturella förhållanden där det skulle vara möjligt för ämbetsmännen att visa civilkurage 

och på det sättet ges förutsättningar att kunna fungera som demokratins väktare. Enligt 

författaren finns det idag knappast någon annan i samhället som genom sin blotta position har 

så goda förutsättningar att fylla den funktionen (ibid.) 

 

Vad krävs då för att en bra förvaltning ska kunna uppnås? Enligt Lundquist (1998) räcker det 

inte med en väl utformad ämbetsmannaroll utan det krävs även individer som mäktar med att 

spela rollen på det önskade sättet. Detta ställer krav på bland annat personliga egenskaper och 

utbildning. Vilka personliga egenskaper är det då som krävs för att en individ ska vara i stånd 

till att spela rollen på det önskvärda sättet? Man kan även bli nyfiken på hur stor del de 

personliga egenskaperna tillåts ta i ett arbete där man har många funktioner att uppfylla, 

många önskemål och krav att tillgodose samt både lagstiftning och kommunala riktlinjer att 

följa. 

 

Vårt offentliga etos 

För att återkomma till vad Lundquist (1998) kallar för vårt offentliga etos avses som sagt de 

grundläggande föreställningar om hur vårt samhälle bör styras vilket inbegriper 

verklighetsuppfattningar, värden samt idéer om hur dessa värden ska kunna tillgodoses. Vilka 

verklighetsuppfattningar och värden kan styra socialsekreterarnas arbete? Lundquist frågar sig 

vilka etosets värden är, om det finns några fasta utgångspunkter eller om det är något man kan 

förkasta och ersätta med något annat beroende på situation. Han tror att det finns ett relativt 

fast etos som i verkligheten bör styra den offentliga verksamheten och som inte utan vidare 

kan nonchaleras av någon. Det finns dock inte någon samlad uppsättning normer som 
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sakkunnigt presenteras i ett enda dokument som vårt offentliga etos utan det måste istället 

rekonstrueras från många olika källor. Med rekonstruktion här menas att man tar fram något 

som i och för sig redan finns men som aldrig har getts något sammanfattande uttryck i en text. 

Lundquist (1998) fortsätter med att understryka att rekonstruktion alltid innefattar tolkning 

och att han i sin rekonstruktion använder sig av och utgår från textunderlag av olika slag. 

Att det offentliga och det privata står på olika grunder fastslås redan i Regeringsformens två 

inledande paragrafer där mål för den offentliga verksamheten räknas upp. De målsättningar 

som presenteras utgör rimligen grunden för vårt offentliga etos (Lundquist, 1998). Visserligen 

är dessa paragrafer inte rättsligt bindande föreskrifter men oavsett rättslig status står de ändå 

för en moralisk dimension. Även längre ned i lagstiftningshierarkin kan man se etiska 

moment, som i socialtjänstlagens portalparagraf. Innehållet i vårt offentliga etos kan delas in i 

två huvudkategorier vilka är ekonomivärden och demokrativärden och som bör styra den 

offentliga verksamheten i Sverige. Lundquist (1998) har valt att se på demokrativärdena men 

understryker att ämbetsmännen har skyldighet att i varje ögonblick av sin tjänsteutövning 

beakta samtliga värden. 

 

5 Metod 

Metodologiska utgångspunkter 

Den vetenskapliga teoretiska ansatsen som vi har använt oss av är den hermeneutiska. Den 

hermeneutiska tolkningen görs på ett bredare underlag och i ljuset av ett större sammanhang 

än vad t.ex. den fenomenologiska tolkningen (Grönmo, 2006). Stor vikt läggs vid sina egna 

tolkningar av aktörerna och är därför inte enbart koncentrerade på aktörens egen förståelse, 

aktörerna och deras handlingar uppfattas som delar av en mer omfattande helhet (ibid). 

Forskarens förförståelse är en annan central del som man inom hermeneutiken anser vara av 

stor vikt för att kunna bilda en helhet. Vår förförståelse inbegriper de teoretiska perspektiv 

som vi har valt att använda oss av. Valet att använda oss av en hermeneutisk ansats gjorde vi 

delvis för att dem vi ska studera är socialsekreterarna, men vi ska inte bara förstå deras 

enskilda handlingar utan vi vill förstå socialsekreterarnas handlingar som en del av ett större 

sammanhang, de är en del av en organisation och deras arbete fungerar som en del av vårt 

välfärdssamhälle. Hermeneutiska studier lägger stor vikt vid tolkning och förståelse och är 

ofta baserade på kvalitativ data och eftersom vårt syfte med uppsatsen är att söka förståelse 
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om socialsekreterares upplevelser av sin arbetssituation vill vi använda oss av hermeneutiken 

som vetenskapsteoretisk ansats och därmed använda oss av kvalitativ metod (Grönmo, 2006). 

 

Kvalitativa metoder syftar på forskningsprocedurer som ger beskrivande data – människans 

egna skrivna eller talande ord och observerbara beteenden (Olsson & Sörensen, 2007). 

Författarna menar att det unika i kvalitativt arbetssätt är att man vill gestalta något, alltså 

undersöka hur ett fenomen är konstruerat. Kvalitet är en egenskap eller karaktär hos 

någonting, medan kvantitet är mängden av den karaktären. Kvalitativa metoder ger många 

upplysningar om få enheter och fokuserar ofta på det unika (ibid.)  

 

Intervjuer 

Genom att använda oss av kvalitativ metod och intervjuer anser vi att vi får en inblick i 

socialsekreterarnas arbetssituation och hur de upplever den, hade vi istället gjort en 

enkätstudie hade svarsalternativen varit förutbestämda och vi hade kanske gått miste om 

viktiga svar. Enligt Kvale (1997) kan syftet med kvalitativa forskningsintervjuer beskrivas 

som att man erhåller kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka 

deras mening. Vi tänker oss då att genom att genomföra enskilda intervjuer med 

respondenterna, i vårt fall socialsekreterare, uttryckte de sig på egna sätt och med egna ord 

och blev inte lika styrda som de hade blivit genom exempelvis en kvantitativ studie, det blev 

då lättare för oss att få en förståelse. När vi sedan hade samlat in vårt intervjumaterial kunde 

vi med hjälp av vår förförståelse lättare analysera och förstå det fenomen som vi valt att 

studera, vi kunde bilda oss en bättre helhetssyn kring socialsekreterarnas arbetssituation. Den 

intervjuform som vi har använt oss av är den semistrukturerade där vi använt oss av 

tematiserad intervjuguide (se bilaga 2) som underlag. Den omfattar ett visst antal teman och 

förslag till relevanta frågor, men det finns ändå möjligheter att förändra frågornas form och 

ordningsföljd, på så vis kan man anpassa intervjun till varje intervjusituation (Kvale, 1997).  

 

Urval 

Vårt syfte är att vi vill försöka förstå socialsekreterares upplevelser av sin arbetssituation och 

därmed utgår vi från ett tjänstemannaperspektiv, vi tänker oss att det inte finns några andra än 

de som faktiskt arbetar med ekonomiskt bistånd som kan försöka ge oss svar på vårt syfte och 

frågeställningar. För att nå aktörer har vi använt oss av ett strategiskt urval. Det strategiska 

urvalet bygger på att vi har gjort systematiska bedömningar av vilka aktörer som är mest 
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relevanta utifrån teoretiska och analytiska syften (Grönmo, 2006). Jacobsen (2007) skriver att 

begreppet enhet har olika innebörd i olika undersökningsmetoder. Då vi har använt oss av 

intervjuer som undersökningsform är enheterna de personer vi har intervjuat. Eftersom de 

personer vi har intervjuat har direkt kännedom om det vi vill studera kallas de för 

respondenter, de fungerar som representanter för den grupp som vi har undersökt (Jacobsen, 

2007) vilka i detta fall är socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd. Urvalet av 

respondenter har inte styrts av socialsekreterarnas kön eller ålder. För att vi skulle kunna 

tillförskaffa oss den kunskap som vi behövde, baserat på syftet och våra frågeställningar, ville 

vi att respondenterna skulle ha arbetat med ekonomiskt bistånd i minst ett år då vår intention 

är att ta långvarigt bidragstagande som exempel. Denna sorts urval kan användas för att 

genomföra teoretiska generaliseringar som inte grundar sig på statistiska beräkningar utan tar 

sin utgångspunkt i teoretisk förståelse av de förhållandena i samhället som ska studeras. 

Denna typ av generalisering används vid kvalitativa studier.  

  

När det gäller antalet aktörer att intervjua, i samband med strategiska urval, menar Grönmo 

(2006) att det inte finns några metoder för att beräkna hur stort urvalet bör vara, men det kan 

avgöras genom strategiska bedömningar. Ett viktigt kriterium är dock att urvalet kan avslutas 

när nya enheter inte längre tillför väsentlig information. Ju mer omfattande och komplexa 

förhållanden som ska studeras, desto större måste urvalet vara innan den teoretiska 

mättnadspunkten nås. En annan aspekt som Grönmo tar upp är att hur omfattande en studie 

kan vara innan den blir för besvärlig att hantera inte bara beror på hur många enheter som 

studeras utan även hur mycket information som samlas in om varje enhet. Ju fler enheter som 

ingår i studien, desto mindre information om varje enhet är möjlig att hantera (Grönmo, 

2006). Antalet respondenter vi har intervjuat är sex då vi tror att det kan vara en rimlig 

avgränsning med hänsyn till tidsperspektivet kopplat till vår problemställning (Jacobsen, 

2007). 

 

Tillvägagångssätt 

Vi kontaktade socialförvaltningar i tre olika kommuner med förhoppningen om att på så sätt 

komma i kontakt med sex socialsekreterare som var villiga och hade tiden att låta sig 

intervjuas. Anledningen till att vi kontaktade tre kommuner var att vi trodde att det skulle vara 

svårt att hitta sex respondenter i endast en kommun. En av kommunerna som vi kontaktade 

valde att inte ställa upp då de var upptagna med att genomföra en stor omorganisering. Vi tog 
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kontakt med kommunerna genom att skicka ett introduktionsbrev (se bilaga 1) via mail till 

antingen enhetschef eller någon av socialsekreterarna inom ekonomigruppen i respektive 

kommun. Efter cirka en vecka ringde vi upp och kunde vidare planera in tider för 

intervjuerna, det resulterade i sex intervjuer i två olika kommuner.  

 

Intervjuerna genomfördes på respektive socialsekreterares kontor. Vi började varje intervju 

med att återigen presentera vårt valda område för att vara säkra på att de var införstådda med 

vår uppsats syfte och frågade även om de tillät att vi spelade in intervjuerna. Vi förklarade att 

inspelningarna skulle raderas efter transkribering av dem och att de skulle bli avidentifierade i 

uppsatsen. Intervjuerna spelades in med en mp3-spelare, genom att använda sig av en 

inspelningsapparat kan intervjuaren koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun 

(Kvale, 1997). Vidare menar Kvale (1997) att orden, tonfallet, pauserna och dylikt registreras 

i en permanent form som man sedan kan återvända till för omlyssning. Inspelningen gjorde att 

det blev lättare för oss att sedan transkribera intervjuerna, hade vi endast tagit anteckningar 

hade vi riskerat att glömma viktiga moment och missa betydelsefulla svar. Vi deltog båda vid 

samtliga intervjuer och turades om att ställa frågor utifrån våra teman. Intervjuerna tog mellan 

40 och 60 minuter. När transkriberingarna var färdiga och utskrivna läste vi igenom materialet 

ett flertal gånger för att hitta passande teman för analys. Vi kom fram till fyra olika teman 

som vi sedan kunde analysera med hjälp av våra valda teoretiska perspektiv. 

 

Etiska överväganden 

Vi har i vår studie försökt inta ett tjänstemannaperspektiv och vi har därmed intervjuat 

socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd. Jacobsen (2007) menar att när man 

utför en undersökning innebär det i regel att man gör intrång i enskilda individers liv, i vårt 

fall blir det ett intrång i den professionella sfären. I sin önskan om att undersöka kan man 

ibland riskera att kränka någon av dem man undersöker. En aspekt som vi har funderat över är 

att vi belyser långvarigt bidragstagande, som av organisationen och kanske även 

socialsekreterarna kan ses som något oönskat eftersom det är tänkt som en kortsiktig insats 

och inte långvarig. Kanske finns det en känsla av professionellt misslyckande hos 

socialsekreterare som har klienter som fastnat i ett långvarigt bidragstagande, eftersom 

intentionen med insatsen är något helt annat. Detta har vi haft i åtanke när vi formulerat 

intervjufrågorna så det inte skulle framstå som att vi kritiserar eller förminskar 

socialsekreterarnas arbete. Om de hade upplevt att vi gjorde det hade risken varit att våra 
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respondenter känt sig kränkta och velat avbryta intervjun eller åtminstone att fortsättningen av 

intervjun varken hade känts givande eller trygg för våra respondenter eller oss. Vidare har det 

varit viktigt att hela tiden beakta etiska överväganden. Ett etiskt övervägande som vi har haft i 

åtanke är att socialsekreterarna har en hög arbetsbelastning, särskilt i slutet av månaderna då 

alla utbetalningar ska göras. Eftersom intervjuer tar en viss tid var det viktigt att vi tog hänsyn 

till och anpassade oss efter när handläggarna kände att de hade den tiden och att intervjuerna 

planerades in efter deras tidsscheman. Vetenskapsrådet (2009) tar upp fyra grundläggande 

etiska krav som man ska ta hänsyn till vid forskning, tillsammans utgör dem något som kallas 

för individskyddet. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. 

 

Vi skickade i början av vår studie ett introduktionsbrev till våra eventuella respondenter och 

deras arbetsledare där vi presenterade oss själva, vad vi studerar och vad syftet med vår 

uppsats var. I brevet informerade vi även om att deltagande var helt och hållet frivilligt och 

skulle ske på deras villkor. Vi tog utöver detta upp att deras identitet skulle komma att hållas 

hemlig och att all information skulle behandlas konfidentiellt. Brevet innehöll även en kort 

beskrivning av hur vi tänkte genomföra studien. Vid mötena informerade vi att de uppgifter 

som lämnades enbart skulle användas för just denna studie och att om så önskades skulle de 

självklart få ta del av den färdiga uppsatsen. Alla respondenter har i vår uppsats blivit 

avidentifierade och vi har även valt att inte nämna vilka kommuner de arbetar i då den 

informationen enligt oss inte kommer att spela någon avgörande roll för studiens utgång. Vi 

har dock valt att nämna något om kommunernas storlek sett till antal invånare eftersom detta 

kan påverka kommuners riktlinjer och arbetssätt med ekonomiskt bistånd. Jacobsen (2007) 

menar när han talar om nyttoetik att kränkningar av de etiska idealen måste bedömas i 

förhållande till den nytta man uppnår genom att kränka dem. Efter en sådan avvägning kan 

man i vissa fall tänja på de etiska kraven. Till en början var vår tanke att särskilja 

respondenterna genom fingerade namn och en kort beskrivning av dem för att ge mer tyngd 

och djup till deras svar. Efter mycket noggrant övervägande valde vi dock att inte särskilja 

dem. Anledningen till det valet var att deras arbetsplatser är så pass små att risken hade 

funnits att det hade varit möjligt för dem att identifiera varandra utifrån beskrivningen av dem 

och även deras utsagor. Vi anser att den etiska aspekten här måste väga tyngre än att resultatet 

ska bli mer överskådligt för läsarnas ögon.  
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Genom att ha vidtagit ovan nämnda åtgärder hoppas vi i största mån ha kunnat ta hänsyn till 

det grundläggande individskyddskravet så att det inte uppstår någon konflikt mellan det och 

forskningskravet (ibid.) Då det framkommit av många författare att försörjningsstöd är ett 

tämligen eftersatt forskningsområde och att av den forskning som faktiskt bedrivs är det sällan 

fokuserat på tjänstemän och organisation (Dellgran & Höjer, 2003) anser vi att vår uppsats 

inriktas på en väsentlig fråga. Vi har även försökt eftersträva att vår uppsats ska hålla en god 

kvalitet. På så vis har vi försökt ta forskningskravet i beaktande (Vetenskapsrådet, 2009). 

 

6 Metoddiskussion 

Nedan kommer vi att redogöra för hur vi upplever att vårt metodval och tillvägagångssätt kan 

ha påverkat uppsatsen, på både positiva och negativa sätt. 

 

Med utgångspunkt i vårt syfte, att vi vill förstå hur socialsekreterarna upplever sin 

arbetssituation, känner vi att den kvalitativa metoden var den bäst lämpade för denna 

undersökning. Vi anser att intervjuerna gav oss mycket information och respondenterna fick 

möjlighet att med egna ord berätta om sin situation. Redan under den första intervjun 

upptäckte vi intressanta frågor och aspekter som vi inte hade tagit med i intervjuguiden (se 

bilaga 2) men som vi kunde notera och sedan ta upp i de resterande intervjuerna, t.ex. vikten 

av att samverka med andra myndigheter. Varje intervju blir unik och man kan anpassa 

intervjun och gå in på sidospår till det som respondenterna känner är av vikt. Hade vi istället 

använt oss av en kvantitativ metod och enkäter hade vi kanske inte upptäckt dessa frågor och 

därmed gått miste om dem och viktiga synpunkter.  

 

En viktig lärdom för oss har varit att det aldrig är för tidigt att ta kontakt med möjliga 

respondenter. Vi kände att vi var ute i god tid, då vi skickade första introduktionsbrevet i 

början av mars, det visade sig när vi sedan ringde efter en vecka att personen vi hade mailat 

var sjukskriven så det försenade oss något. Det visade sig även vara svårt för 

socialsekreterarna att hitta tid till att bli intervjuade och på grund av det gjordes inte 

intervjuerna förens den sjätte och sjunde maj. Dessa två dagar blev intensiva då vi gjorde tre 

intervjuer per dag, det negativa med detta kan vara att om vi istället hade fått sprida ut 

intervjuerna hade vi kanske uppmärksammat fler intressanta frågor att ha med till de övriga 

intervjuerna. Vi tog dock pauser mellan intervjuerna och kände aldrig att vi tappade fokus. 

 



 32 

Eftersom det politiska styret och riktlinjer varierar från kommun till kommun var vi medvetna 

om och misstänkte att svaren kunde skilja sig åt. Då vårt syfte inte är att jämföra olika 

kommuner var våra intervjufrågor övervägande utformade på så vis att det inte hade någon 

större betydelse i vilken kommun man arbetar i utan istället hur man upplever att arbeta med 

ekonomiskt bistånd. Vi upptäckte att svaren vi fick genomgående liknade varandra, oberoende 

av vilken kommun de arbetade i, det enda man kunde urskilja som var olika var specifika 

kommunala riktlinjer som berörde schablonbelopp och hur man definierade långvarigt 

bidragstagande. Detta kan även bero på att våra respondenter arbetade i två kommuner som 

var lika till storlek och invånarantal. Hade respondenterna arbetat i en stor respektive en liten 

kommun hade möjligen svaren varit mer varierande och det kunde ha resulterat i att uppsatsen 

ofrivilligt hade övergått till att bli en jämförande studie. Det som även kan ha påverkat vårt 

resultat är att vi endast har intervjuat kvinnor, vilket inte var ett medvetet val från vår sida 

utan beror på att det enbart var kvinnor som vi fick kontakt med. Då majoriteten 

yrkesverksamma inom detta arbetsområde är kvinnor (Stranz, 2007) var det inget förvånande. 

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet kan delas upp i intern och extern validitet där den förstnämnda handlar om 

bekräftbarhet vid kvalitativa ansatser (Jacobsen, 2007). Huruvida vi har fått fram ”riktig” 

information om fenomenet vi valt att studera går inte att avgöra fullt ut då vårt syfte har varit 

att förstå andra personers upplevelser av någonting. Om respondenterna i denna studie valt att 

svara sanningsenligt kan vi anta att det är riktig information som framkommit men då det är vi 

som tolkat resultatet är det inte säkert att vi helt riktigt har lyckats beskriva fenomenet såsom 

det upplevs. Vid kvalitativa studier finns det ingen objektiv sanning (ibid.) men något som 

styrker vår studies validitet skulle kunna vara att samtliga respondenters upplevelser av 

fenomenen i fråga var snarlika. 

 

Extern validitet innefattar i vilken utsträckning upptäckterna från en undersökning kan 

generaliseras från några få enheter som undersökts till andra som inte har undersökts. 

Jacobsen (2007) slår dock fast att syftet med kvalitativa metoder i regel inte är att generalisera 

från ett urval till en population utan snarare att förstå eller att fördjupa begrepp och fenomen. 

Likt det som författaren belyser var inte vårt syfte att få ett resultat som var generaliserbart 

utan att förstå den här studiens sex respondenters upplevelser av sin arbetssituation. Att de 

svarade väldigt lika på många frågor innebär inte att det går att generalisera, respondenterna 
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arbetar i två av Sveriges 290 kommuner och då kommunala riktlinjer varierar skulle alltså 

svaren med högsta sannolikhet inte bli desamma om de kommit från andra kommuner som 

skiljer sig till exempel rörande storlek och invånarantal eller politiskt styre. 

 

Reliabilitet handlar om att undersökningsmetoden kan påverka själva resultatet (Jacobsen, 

2007). Med intervjuareffekt menas hur vi som undersökare påverkar dem vi intervjuar, samtal 

formas ju av de parter som deltar. Hade vi verkat helt ointresserade, kritiska eller kanske 

rentav aggressiva hade detta självklart lett till helt annorlunda samtal och utgångar. Likaså om 

respondenterna hade varit på ett visst sätt hade det påverkat oss som intervjuare. Då 

intervjuerna tog plats i en naturlig miljö för socialsekreterarna, nämligen deras kontor, tror vi 

inte att kontexteffekten påverkat deras svar negativt. Möjligen kan det ha påverkat oss som 

intervjuare då det var en onaturlig miljö för oss men ingen av oss upplevde det som negativt 

eller att det skulle ha påverkat samtalen. Ett hot mot trovärdigheten som författaren tar upp är 

slarv vid nedteckning av data. Då vi i början av intervjuerna frågade om det var okej för de 

intervjuade att vi använde oss av ljudupptagning och även förklarade våra syften med det – att 

kunna återge det som sagts så korrekt som möjligt – lyckades vi fånga upp hela samtalen vid 

transkription. Att vi spelade in samtalen kan ha resulterat i att de intervjuade inte betedde sig 

som de vanligtvis brukar göra, att veta att man blir iakttagen och att det man säger ska 

analyseras kan kännas onaturligt. Men då vi redan från början var tydliga med att det enbart 

var för att försäkra oss om att vi inte skulle missa viktiga delar av samtalen och att 

ljudupptagningarna senare skulle raderas är vår förhoppning att det snarare upplevdes som 

betryggande eller positivt än negativt av respondenterna. Tilläggas bör att då vi inte kan annat 

än spekulera kring hur alla olika faktorer faktiskt har påverkat och färgat intervjuerna kan vi 

enbart konstatera att vi är medvetna om att alla parter, stimuli och omständigheter har en stor 

betydelse för det slutgiltiga resultatet. 

 

Källkritik 

Grönmo (2006) tar upp källkritiska bedömningar som relevans för syftet, tillgänglighet, 

autenticitet och trovärdighet. Det är dessa som vi har utgått ifrån i val av källor. De källor vi 

har valt att använda oss av i uppsatsen har vi valt då vi anser att de är relevanta för vårt 

uppsatsämne och syfte. Det faktum att det inte har bedrivits någon ansenlig stor del forskning 

med just den vinkel vi valt att inta har inte inneburit några problem med att hitta passande 

litteratur då det finns desto större del forskning som rör själva området ekonomiskt bistånd 
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och forskning med andra vinklar. Majoriteten av litteraturen är i tryckt form och vi har fått 

tillgång till den genom universitetsbiblioteket. Vi har försökt att i så liten utsträckning som 

möjligt använda oss av Internetbaserade källor då dessa inte är lika lätta att avgöra graden av 

tillförlitlighet på. De två källor vi valt att använda oss av från Internet är Vetenskapsrådets 

och Socialstyrelsens hemsidor vilka vi efter beaktande bedömer som pålitliga då det kan antas 

vara högre grad av kvalitetsgranskning än hos andra hemsidor där upphovsmannen inte lika 

tydligt framgår. 

 

Då vårt syfte var att förstå socialsekreterares upplevelser av ett visst fenomen var valet av 

respondenter för oss självklart socialsekreterare. Eftersom deras berättelser är subjektiva och i 

visst avseende personliga går det inte att komma fram till någon typ av objektiv sanning men 

vår bedömning av det som framkommit i intervjuer är inget annat än att det till högsta grad är 

trovärdigt. En fundering vi har haft rörande litteraturen är huruvida den fortfarande är aktuell 

och relevant med tanke på att en viss del av den är något äldre, som till exempel studien av 

Bergmark & Lundström (1998). Vi har därför känt oss ambivalenta inför att hänvisa till dessa 

alster. Men efter övervägande från vår sida har slutsatsen blivit att ändå använda oss av dessa 

då det som tas upp, av vår förmåga att bedöma, än idag är aktuellt och relevant eftersom det 

inte har skett några betydande förändringar kring just de områdena. Vilket ytterligare har 

bekräftats genom våra respondenters utsagor. 

 

7 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras vårt resultat som vi har inhämtat från våra genomförda intervjuer. 

Vi har delat in det i fyra olika teman. Efter varje tema analyserar vi resultatet med hjälp av 

våra teoretiska perspektiv och till viss utsträckning även den tidigare forskningen. Vi valde att 

presentera resultat och analys på detta sätt för vi tror att det blir lättare för läsaren att ta till sig 

det eftersom det blir mer sammanhängande och inte så mycket upprepningar. Våra 

respondenter utgörs av sex socialsekreterare som arbetar i två olika kommuner. Det är två 

mindre kommuner med knappt 20 000 invånare vardera. Alla våra respondenter är kvinnor 

och de har arbetat mellan 4 till 13 år med ekonomiskt bistånd. Tre av dem arbetar i ”kommun 

1” och resterande tre i ”kommun 2” Vi kommer inte att presentera våra respondenter närmare 

då vi vill försäkra oss om att ingen av dem ska gå att identifiera och då det sett till vårt syfte 

inte på något sätt är avgörande. 
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Tema 1: Utgångspunkter i arbetet med ekonomiskt bistånd 

Riktlinjer och lagstiftning 

Den lag som är mest framträdande i socialsekreterarnas arbete är socialtjänstlagen, de har 

även andra lagar att förhålla sig till som exempelvis kommunallagen och förvaltningslagen. 

Samtliga respondenter uttrycker att det övervägande är socialtjänstlagen som de förhåller sig 

till, den finns alltid med. De poängterar även att eftersom det är en ramlag har de stora 

möjligheter att göra individuella bedömningar och att det är ett måste. En respondent i 

kommun 2 säger att även fast lagen alltid finns med, i bakgrunden, är det den individuella 

bedömningen som präglar varje enskilt ärende. Flera av respondenterna betonar även lagens 

betydelse i relation till den rättssäkerhet som den innebär för den enskilde. Att den sökande 

alltid ska ha möjlighet att få skriftliga beslut och besvärshänvisningar. En respondent i 

kommun 1 säger: 

 

Vi har ju alltid lagen, den kan vi ju inte sätta oss över. Den genomsyrar ju det mesta, från 

att fatta beslut, håller det juridiskt och om vi ska avslå, med vilken juridisk bas […] det är 

ju rättsäkerheten som är väldigt viktigt. 

 

De kan även känna att eftersom det är en ramlag kan det ge dem frihet att utveckla sitt arbete. 

Det är dock inte bara lagstiftning som styr arbetet utan även kommunala riktlinjer. I båda 

kommunerna är det socialsekreterarna som arbetar fram riktlinjerna som politikerna sedan får 

godkänna. Dessa riktlinjer kan dels bestå av rent beloppsmässiga schabloner för t.ex. tandvård 

och dels kan de innehålla underlag till hur de ska gå tillväga i särskilda situationer. 

Respondenterna uttrycker det som att riktlinjerna finns för att de ska kunna ha en samsyn, att 

det kan vara ett hjälpmedel för att nå en rättvis och bra bedömning, men att det inte är alltid 

man måste följa dem. ”Så där kan vi ju diskutera ärenden där riktlinjerna säger en sak men 

den individuella bedömningen säger en annan och då får man ju avväga vad som leder till det 

bästa för individen” (respondent i kommun 2). 

 

Den individuella bedömningen med klienten i fokus 

 

Fokus är ju att de ska ut och få ett arbete. Inom försörjningsstöd, det är ju inte mycket vi 

pratar pengar när vi träffar en klient, utan mycket är ju arbete. Hur kan vi göra för att ni 

ska komma ut i arbete, vad finns det för möjligheter, vilka ser vi som hinder? 

(Respondent i kommun 1). 



 36 

Något som är genomgående i socialsekreterarnas svar är att just ekonomi och pengar inte 

behöver vara den stora delen i arbetet med ekonomiskt bistånd utan det handlar om så mycket 

mer. Något de uttrycker att det istället fokuseras mycket på är att deras klienter ska få någon 

sorts sysselsättning och på sikt kunna bli självförsörjande. Det är dock inte alltid de kan 

fokusera på arbete eller att det ens är en möjlighet utan då får de kanske rikta in sig på andra 

problem som klienten kan tänkas ha. Socialsekreterarna menar att de återigen måste se till den 

individuella bedömningen vart man kan och bör lägga fokus. En respondent i kommun 2 

säger: ”Även fast jag inte kan hjälpa någon till självförsörjning kan jag stärka dem som 

människa genom besöket […] Ett tankesätt vi jobbar med är motivationsarbete, att alla 

människor har en positiv kärna inom sig”. 

 

Analys 

Hasenfeld (1983) menar att det dels finns de organisationer vars primära uppgift är att bevara 

och förstärka välmåendet hos de klienter som bedöms fungera bra i samhället och dels de 

organisationer vars uppgifter är att kontrollera och förbättra avvikande tillstånd hos de 

klienter som inte bedöms fungera i samhället. Att kategorisera respondenternas organisation 

som det ena eller det andra stöter på flera svårigheter då resultatet tyder på en kombination av 

alla dessa delar. Det är dessutom inte enbart de klienter som anses fungera väl i samhället som 

socialsekreterarna har som uppgift att bevara och förstärka välmåendet hos då den 

individuella behovsprövningen ibland innebär att kontroll och förbättring av avvikande 

tillstånd inte bedöms som möjligt för klienten, trots att de kanske inte heller bedöms som 

fungerande. 

 

Lundquist (1998) menar att det är av stort vetenskapligt och politiskt värde att 

ämbetsmannarollen klarläggs och preciseras. Av socialsekreterarnas svar framkommer att 

även de anser att det är av stor vikt då de uttrycker att de kommunala riktlinjerna hjälper dem 

att ha en samsyn och underlättar för att nå en rättvis och bra bedömning. De understryker 

dock att trots att riktlinjer är ett hjälpmedel för dem är det inte alltid de måste följas. Där 

riktlinjerna säger en sak och den individuella bedömningen en annan är det upp till 

socialsekreterarna att avväga vad som leder till det bästa för individen i fråga. Som Lundquist 

även berör när han framhäver att även fast innehållet i vårt offentliga etos kan delas in i olika 

kategorier av värden har ämbetsmännen, i detta fall socialsekreterarna, skyldighet att i varje 
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ögonblick av sin tjänsteutövning beakta samtliga värden. Något som behövs för att kunna 

göra den mest passande bedömningen eller avvägningen. 

 

Tema 2: Långvarigt bidragstagande 

Syn på definition 

För alla sex respondenter är Socialstyrelsens definition av långvarigt bidragstagande, alltså 

hushåll som mottagit ekonomiskt bistånd 10 månader under ett kalenderår, okänd. I kommun 

1 har de istället dragit gränsen vid sex månader men redan efter tre månader kan det bli 

aktuellt att se över kostnaderna för sitt boende, om det eventuellt finns billigare alternativ. 

Två av respondenterna i denna kommun står fast vid den definitionen och tycker att gränsen 

borde dras tidigare än 10 månader då bistånd faktiskt ska vara tänkt som en kortsiktig insats 

och lösning. Den tredje socialsekreteraren i denna kommun uppger att hon tycker det är svårt 

med definitioner och känner sig osäker på om det egentligen behövs eftersom det är så 

individuellt och varierande. Trots att även hon anser att det önskvärda naturligtvis är ett så 

kortsiktigt bidragsberoende som möjligt så känner hon ändå att det riktigt långvariga är där 

man inte ser någon ljusning. 

 

I kommun 2 har de en gränsdragning som överensstämmer ganska bra med Socialstyrelsens 

definition, nämligen ett år innan det betraktas som ett långvarigt bistånd så två av 

respondenterna instämmer med den definitionen. En av socialsekreterarna känner sig dock 

kluven inför den grundat på hur dagsläget ser ut. Hon uppger att om allt skulle se ut och 

fungera som det ska skulle tre månader ha räckt eftersom det är tänkt som ett komplement 

men att varken det eller tio månader är en realistisk gräns att dra som verkligheten faktiskt ser 

ut idag med hög arbetsbelastning, långa kötider hos andra myndigheter och arbetsbrist för de 

sökande. I båda kommunerna understryker socialsekreterarna att oavsett definition är det ändå 

alltid den individuella bedömningen som är det viktigaste och grundläggande i deras arbete. 

 

Kommunala riktlinjer 

Samtliga respondenter uppger att det egentligen inte finns specifika kommunala riktlinjer från 

politikerna om hur arbetet med långvariga bidragstagare ska gå till. I kommun 1 svarar en av 

socialsekreterarna att de emellertid har fått mandat att arbeta lite djupare med dessa klienter 

men hur detta ska gå till finns inte exakt nedskrivet och på grund av tidsbrist blir detta djupare 

arbete svårt men de gör så gott de kan. I kommun 2 finns det riktlinjer om vilka beslut som får 



 38 

fattas av socialsekreterarna och vilka extrabeslut som kan bli aktuella vid långvarigt 

mottagande av ekonomiskt bistånd. Respondenterna ger som exempel att när klienter varit 

aktuella i ett år har de rätt att ansöka om ett mindre extrabidrag som pengar till julmat, 

julklapp, någon fritidsaktivitet för barnen och eventuellt till sommarutflykt. Det är framför allt 

när det rör sig om barnfamiljer som dessa extrabeslut får fattas av socialsekreterarna, det är 

framarbetat att man mer påtagligt ska beakta barnperspektivet vid långvarigt bidragstagande. 

 

Delade uppfattningar 

Angående fördelningen av kort- och långvariga ärenden råder det skilda uppfattningar. Två 

respondenter i kommun 1 upplever att klienterna blir mer och mer långvariga och 

svårmotiverade i och med arbetsbrist. En tycker däremot att majoriteten av ärendena är 

kortvariga då många av klienterna som nu är där enbart är i behov av biståndet på grund av 

glapp mellan inkomster eller andra ersättningar och då många återkommer likt bumeranger. I 

kommun 2 svarar samtliga olika om fördelningen, en anser att det är fler kortvariga än förut 

som följd av glapp mellan inkomster, en annan tycker att det är en jämn fördelning medan den 

tredje anser att det blir fler och fler långvariga. Dock inte för att klienternas problem blivit 

större utan för att det inte finns något annat att göra, inga jobb att söka. Samtliga respondenter 

i båda kommunerna framlyfter emellertid att detta är något som varierar väldigt mycket över 

tid. 

 

Alla respondenter är eniga om att långvarigt bistånd inte är bra för individernas självkänsla 

och välmående och att det allra bästa är när det fungerar som det är tänkt, att ekonomiskt 

bistånd ska fungera som en kortsiktig lösning för att komma vidare till en långsiktig lösning 

och självförsörjning. Några av våra respondenter kan ändå se att det skulle kunna finnas vissa 

positiva aspekter med ett långvarigt framför ett kortvarigt bidragsberoende. Som exempel tas 

de ärenden där det inte är realistiskt att ha en gräns på t.ex. sex eller tio månader upp, att det 

ibland ger klienterna en mer ärlig chans om man till en början sänker den ribban och undviker 

att ha just det tidsmålet för att i slutändan kunna åstadkomma en mer bestående och realistisk 

förändring. En av respondenterna i kommun 2 säger: ”Det gäller ju att lägga kraven på rätt 

nivå så att man inte pressar dem för mycket utan försöker se det lilla positiva som kan hända 

eller det lilla som skulle kunna göra det lättare för dem.” En annan respondent säger att trots 

att hon inte kan se några positiva sidor med långvarigt bidragsberoende handlar mycket av 

deras profession om att vara realistisk och göra rätt, eller en passande bedömning utifrån 
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individen så att förväntningarna ej blir orimliga då det kan vara oerhört nedslående för en 

klient att inte kunna leva upp till dem. Att göra den bäst lämpade bedömningen blir dock ännu 

svårare när arbetsbelastningen och tidsbristen leder till att socialsekreterarna inte kan träffa 

sina klienter så ofta som de egentligen anser behövs. 

 

Analys 

Lundquist (1998) talar om vårt offentliga etos, som han menar inbegriper grundläggande 

föreställningar om hur vårt samhälle bör styras, verklighetsuppfattningar, värden samt idéer 

om hur dessa värden ska kunna tillgodoses. I vårt resultat kan en sådan parallell dras till att 

intentionen med ekonomiskt bistånd är att vara en så kortsiktig lösning som möjligt och målet 

är att klienterna ska bli självförsörjande. Detta yttrar sig på så vis att fokus i arbetet för 

socialsekreterarna är att hitta lämplig sysselsättning till varje klient så att de inte ska fastna i 

ett bidragsberoende. En grundläggande föreställning som vi kan se genomsyrar hela vårt 

svenska samhälle är arbetslinjen och att en stor vikt läggs vid att kunna stå för sin egen och 

sin eventuella familjs försörjning. Denna föreställning påverkar de idéer vi har om hur de 

olika värdena ska tillgodoses som för socialsekreterarna innebär att ständigt sträva efter 

klienters självförsörjning. Det framkommer dock tydligt att socialsekreterarnas offentliga etos 

inte enbart styrs av dessa värden och uppfattningar utan kanske till största del styrs av att 

främst se till den enskilde klienten och dennes omständigheter i första hand. Dessa två olika 

värden kan tänkas hamna i konflikt i relation till varandra. Hur avgör man vilka värden som 

bör fästas störst vikt vid och hur påverkar denna inre konflikt socialsekreterarna? Ett annat 

problem kan bli när min uppsättning verklighetsuppfattningar och värden inte stämmer 

överens med din uppsättning. Som långvarigt bidragsberoende, alla svarade väldigt lika på 

frågor om den långvariga formen under intervjuerna men det var ändå inte fler än två av dem 

som, i alla fall nästintill, delade uppfattning om vad det egentligen är. 

 

I resultatet går att utläsa att flera av respondenterna kan se en ökning av långvariga ärenden 

men det finns dock inga specifika riktlinjer om hur arbetet med dessa klienter ska gå till. 

Bergmark & Lundström (1998) redogör för att områdesspecifika metoder är lägst inom 

arbetet med ekonomiskt bistånd och enligt artikeln är den vanligaste metoden 

motivationsarbete, något som nämns under första temat av en respondent i kommun 2. 

Lundquist (1998) framför vikten av lagstiftning och tydliga riktlinjer för att tjänstemännen ska 

kunna utföra ett bra arbete. Vid diskussion om eventuell ökning av långvariga ärenden bör 
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tilläggas att detta varierar över tid och då man som socialsekreterare självklart har olika 

klientgrupper och ärendelistor går det inte att generalisera, detta gäller för just dessa 

respondenter, just nu. Då de inte heller har samma gränsdragning i de två kommunerna är det 

egentligen inte samma sak som diskuteras i kommun 1 som i kommun 2. 

 

Tema 3: Yttre påverkan 

Samtliga respondenter är kritiska till hur samverkan fungerar med främst Försäkringskassan 

och Arbetsförmedlingen (som i den följande texten kommer att förkortas till Fk och Af). 

Deras uppfattning om varför samverkan inte fungerar beror bl.a. på den höga 

arbetsbelastningen som både respondenterna, Fk och Af för tillfället har men även att det 

brister i ansvarstagande. En respondent säger: ”Myndigheterna pratar inte med varandra och 

ansvaret bollas över till andra, med väntetider och allt, ingen smidighet överhuvudtaget så det 

är en jättestor brist”. Samtliga socialsekreterare känner även att de nya regler som trätt i kraft, 

som andra myndigheter har att verkställa, resulterat i att t.ex. Fk och Af nu har nya arbetssätt 

som försvårar deras arbete och konsekvensen blir en ökad arbetsbelastning för dem. Exempel 

på detta som respondenterna tar upp är den sänkta a-kassan, att människor inte får någon 

sjukersättning och även arbetslösheten i samhället. De upplever en ökning av en viss sorts 

klienter som tidigare inte varit vanligt förekommande. Klienter som nu får vända sig till 

ekonomiskt bistånd eftersom andra myndigheter har sänkt ersättningar eller för att de gått ur 

a-kassan när avgiften höjdes och som nu har blivit uppsagda, och sedan de som inte är 

berättigade sjukersättning.  

 

Alltså vi har en problematik, för det första de arbetslösa, du har en ersättning som inte 

är självförsörjande, då går du på kompletterande bistånd, ja då innebär det att du är 

aktuell hos försörjningsstöd under ett år. Vi har de som är beviljade sjukersättning men 

som inte får några pengar, då är det flyktingar som har kommit till Sverige, då har de 

blivit sjuka i hemlandet. Fk säger, ja du är så sjuk att du inte kan arbeta men det hände 

i hemlandet så då får du inga pengar (Respondent i kommun 1). 

 

Socialsekreterarna uttrycker också att deras yttersta ansvar ofta kommer upp i kontakter med 

Fk och Af. Eftersom ekonomiskt bistånd tillhörande kommunen står för det yttersta 

skyddsnätet kan de andra myndigheterna hänvisa till det och på så vis lägga över ansvaret. En 

av socialsekreterarna uttrycker det som att andra myndigheter tror att inom ekonomiskt 

bistånd kan de tänja på sina regler och lagar medan de själva är för styrda för att göra det. 
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/… då kan man ju känna att problemen baxas tillbaka till socialtjänsten, att man förväntar 

sig att vi ska kunna trolla med knäna och gå ifrån vår lagstiftning[…]till syvende och sist 

är det vi som sitter på den yttersta skyddsposten, mycket hamnar ju hos oss som man 

tycker borde vara någon annans problem. (Respondent i kommun 2). 

 

Trots ökningen av klienter och belastningen som därmed har lett till att budgeten är svår att 

hålla upplever inte respondenterna att de blir kritiserade eller pressade av ledningen. Dock 

uppger en av dem att en brist är att politikerna inte är insatta i hur arbetet egentligen fungerar, 

att det finns en brist på engagemang och insikt. Utöver det upplever socialsekreterarna att de 

har inflytande och att politikerna har samt visar att de har förtroende för dem. Detta visas 

bland annat genom att förslagen till riktlinjer som utarbetas av socialsekreterarna oftast 

godkänns rakt av hos politikerna. 

 

Analys 

Respondenterna upplever en känsla av att andra myndigheter förväntar sig att de som 

socialsekreterare inom socialtjänsten ska kunna trolla fram lösningar när ingen annan kan. De 

anser att mycket ansvar läggs över på dem då ekonomiskt bistånd ses som det yttersta 

skyddsnätet, även fast det i vissa fall är fel instans för ärendena. Lundquist (1998) är av 

uppfattningen att den offentliga sektorn och den offentliga tjänsten har ett unikt ansvar för att 

det allmänna intresset ska tillgodoses. Detta omfattar dock oerhört många tjänstemän inom 

många olika områden. Att det unika ansvaret åligger den offentliga sektorn och den offentliga 

tjänsten kan nog många hålla med om, men då det är så många ”spelpjäser på brädan” inom 

det offentliga kan det behövas en klar och tydlig ansvarsfördelning så att detta bollande fram 

och tillbaka kan upphöra. Då kanske frustrationen och missnöjet hos utövare skulle minska 

och, framför allt, klienten skulle slippa hamna i kläm.  

 

Hasenfeld (1983) menar att medlemmar inom människobehandlande organisationer har en 

viss mängd resurser som fungerar som deras grundläggande makt. Dessa kan vara pengar, 

klienter och expertis. Genom att använda sin grundläggande makt kan medlemmar ta kontroll 

över aktiviteter inom organisationen och därmed tillförskaffa sig ytterligare makt. Då 

socialsekreterarna är de personer inom organisationen med störst insyn och expertis om 

arbetet med ekonomiskt bistånd har de fått politikernas förtroende att själva utforma förslag 

till riktlinjer. De har därmed blivit mer delaktiga och upplever att de har ett inflytande. De har 
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alltså använt sig av sina resurser i form av expertis för att få mer makt och kontroll över andra 

aktiviteter som utformning av riktlinjer. 

 

Tema 4: Socialsekreterarna 

Arbetsbelastning 

Fem utav respondenterna upplever sin arbetsbelastning som väldigt hög medan en anser att 

våren har varit väldigt tuff men nu känner hon att det börjar stabilisera sig. Den höga 

arbetsbelastningen yttrar sig på så sätt att de inte alltid hinner träffa sina klienter en gång i 

månaden, som de vill, de blir tvungna att prioritera bland sina klienter vilken som behöver få 

mer stöd och tid i anspråk av dem och de har inte möjlighet att lika ofta ha flerpartsmöte med 

exempelvis Af för att hjälpa klienter till sysselsättning.  

 

Jag har fått jobba så nu under våren att jag träffat ena halvan under en månad och andra 

halvan nästa månad, sen finns det ju de man måste träffa lite oftare, som man kanske 

skulle vilja träffa var 14:e dag, men det finns inga realistiska möjligheter att jobba på det 

viset, som det är idag […] Det är inte alls något tilltalande arbetssätt som vi tvinga arbeta 

med idag och det är ju p.g.a. belastningen. (Respondent i kommun 2). 

 

Flera av socialsekreterarna säger att på grund av lågkonjunkturen och den därmed ökade 

belastningen har de fått sänka sina förväntningar som de har på klienterna. Som exempel 

menar en av dem att kraven har minskat på vad hon anser som rimligt för sina klienter, får 

någon ett arbete eller praktikplats idag blir de överlyckliga. De kraven upplever hon var 

hårdare förut. De uttrycker även att på grund av tidsbristen har de varit tvungna att sänka sina 

egna ambitioner om hur de ska utföra sitt arbete. 

 

Sen känner jag ju att vi får göra avkall på våra egna ambitioner, det gör vi ju idag med 

den arbetsbelastningen vi har. Vi har ju inte Fk:s ambitioner att sitta och pytsa ut pengar 

hela dagarna utan vi har ju andra ambitioner men vi har inte tid till det, vi har fått sänka 

vår ambitionsnivå duktigt. (Respondent i kommun 2). 

 

Samhällsattityder och egenskaper 

”Det var till och med någon som frågade om vi har särskilda normer för invandrare och en för 

svenskar…” Detta säger en respondent i kommun 2 och alla respondenter i denna studie säger 

att det definitivt finns förutfattade meningar om deras yrke från alla håll. De möter ofta 

rasistiska anspelningar, från både svenskfödda och personer med utländsk härkomst där de 
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förstnämnda tror att de får mindre pengar än de sistnämnda och vice versa. Från klienternas 

håll stöter de ofta på en tro om att socialsekreterarna sitter på oinskränkt makt, att de själva 

bestämmer hur mycket de ska bevilja osv. En respondent känner att hon ofta hamnar i 

skottlinjen för mångas frustration och missnöje fastän hon själv kanske inte alls har bidragit 

till den. Samtliga respondenter uppger att vid fest och liknande väljer de oftast att inte berätta 

vad de arbetar med, de kan istället bara säga att de arbetar i kommunen, just för att undvika 

diskussioner där de snarast får försvara sitt arbete och försörjningsstödsområdet. Många har 

en tro om att klienter bara luras för att få pengar men de socialsekreterare som intervjuats är 

helt övertygade om att så inte är fallet. Trots att de blivit lurade stundtals tror de inte att det är 

någon som faktiskt vill leva på den knappheten som försörjningsstöd innebär och att 

människor i grunden är goda och har en positiv kärna. Om man inte skulle ha den 

övertygelsen skulle man inte kunna arbeta med ekonomiskt bistånd, uppger en av 

respondenterna. Det är få personer, oavsett utbildning eller yrke som förstår vad arbetet 

egentligen går ut på, de flesta tror att det bara handlar om att betala ut pengar. Samtliga 

respondenter uppger att de med åren lärt sig att skaka av sig sådana kommentarer och åsikter 

då de vet att det enbart grundar sig i okunskap och ibland missnöje över sin egen situation. 

”Självklart kan vi inte gå emot lagen och självklart gör vi inte saker bara för att vara elaka” 

säger en av respondenterna i kommun 1. 

 

”Så sammantaget det man har levt och sina erfarenheter blir ju som en osynlig verktygslåda, 

där ligger massor av grejer.../” Detta säger en av respondenterna om hur stor användning man 

kan ha av sina egna erfarenheter. Andra fördelar socialsekreterarna ser är att ha information 

om samhället, egna erfarenheter av ekonomi och budget, egen förmåga till planering och 

struktur samt att inte hetsa upp sig för lätt utan ha lite is i magen. Något annat som är oerhört 

viktigt är att ha ett stort intresse för människor och social kompetens. Då man ständigt är i 

behov av att kunna läsa av människor och situationer krävs även en slags ”fingertoppskänsla” 

och man måste kunna se förbi människors handlingar och försöka förstå bakomliggande 

faktorer. Att vara en inkännande person, kunna och vilja lyssna samt ha inställningen att det 

finns något positivt i varje person och situation och då även en vilja att försöka hitta och hålla 

fast vid det där positiva. 

 

Även fast man ska ha en positiv syn på människor måste man ändå våga sätta gränser mot 

andra människor annars är risken att det blir för jobbigt med ett redan slitigt jobb. En av 

respondenterna förklarar det som att hålla professionalismen men ändå kunna vara ödmjuk. 
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Då yrket innebär så många olika roller måste man hitta en balans i sin yrkesroll, vilket man 

enligt socialsekreterarna lär sig med tiden. Trots att arbetet är med ekonomiskt bistånd ska 

man inte begränsa sig till bara det ekonomiska om man vill komma någonvart, man måste se 

till helheten. En av respondenterna menar att när det gäller socialt arbete så lär man sig själva 

arbetet på arbetsplatsen då alla kommuner har olika tankesätt och man hela tiden lär sig nytt i 

det dagliga arbetet. En annan säger att man måste ta vara på sig själv så man inte riskerar att 

bli cynisk, att man inte ska isolera sig i sitt arbete. Något som samtliga respondenter upplever 

som väldigt viktigt är arbetsgruppen, att ha den omkring sig att prata, ventilera och skämta 

med för att orka med jobbiga situationer och möten. 

 

Analys 

Denna studies resultat visar att arbetsbelastningen för socialsekreterarna är väldigt hög och 

stundtals påfrestande då det tvingar dem att prioritera vilka klienter som är i störst behov av 

deras tid och energi. Människobehandlande organisationer kan påverkas av bland annat en 

allmän miljö som Hasenfeld (1983) menar utmärks av omständigheter såsom ekonomi, politik 

och lagar. En bidragande faktor till att arbetsbelastningen är så hög är av resultatet att tolka 

förändringar inom arbetsmarknadspolitik och sjukförsäkringssystem. För att en bra 

förvaltning och dess mål ska kunna uppnås räcker det inte med en väl utformad 

ämbetsmannaroll utan det krävs även individer som mäktar med att spela rollen på det 

önskade sättet (Lundquist, 1998). För våra respondenter handlar det inte ännu om att mäkta 

med eller vilja utan mer att det är svårt att hinna med. Lundquist (1998) menar att det inte 

heller är tillräckligt med en tydlig lagstiftning och en bra organisation för utan ämbetsmän 

som förstår, kan och vill genomföra en policy uppnås inte målen. Problemet för 

socialsekreterarna är alltså att kunna genomföra arbetet på det önskvärda sättet i rådande 

samhällsklimat och belastning. 

 

Klienter påverkas inte enbart av organisationens specifika område eller funktion, utan även av 

samhällets förväntningar och granskningar (Hasenfeld, 1983). Detta kan förklara klienternas 

föreställningar som tas upp i resultatet, bland annat tron om särskilda normer beroende på 

härkomst och att socialsekreterarna skulle inneha oinskränkt makt utan lagar och regler att 

förhålla sig till. Respondenterna uppger att de ofta väljer att inte tala om vad de arbetar som 

för att undvika att behöva inta försvarsställning, detta berör dem inte speciellt mycket längre 

då de vet att det grundar sig i okunskap och förutfattade meningar. Lundquist (1998) menar 
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att det gäller att ta tillvara ämbetsmännens positiva potential då deras centrala position kan 

utgöra både ett negativt hot och positivt möjlighet för demokratin. För att åstadkomma detta 

krävs förändringar som bland annat att återställa ämbetsmannakårens värdighet. Författaren 

menar vidare att för att kunna hantera det offentliga krävs en helhetssyn då 

ämbetsmannarollen innebär en mångfald, komplexitet, mångtydighet och motsägelsefullhet 

samt då meningarna skiljer sig åt om vilken relation som ska prioriteras. Något som även 

framkommer i vårt resultat, att man inte bör begränsa arbetet till den ekonomiska aspekten 

utan istället se till helheten för att kunna åstadkomma en förändring. För att mäkta med 

ämbetsmannarollen ställs krav på bland annat personliga egenskaper (ibid.). Egenskaper som 

respondenterna är överens om som viktiga utöver att ha en helhetssyn är ett stort intresse för 

människor och social kompetens. 

 

8 Avslutande diskussion 

Vårt syfte med uppsatsen var att förstå hur socialsekreterare upplever den eventuella 

komplexitet och motstridighet som arbetet med ekonomiskt bistånd kan innebära. Som 

avgränsande exempel valde vi att belysa arbetet med långvarigt bidragstagande. Vi ville med 

hjälp av våra intervjuer försöka få svar på hur socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt 

bistånd upplever sin arbetssituation, vilka faktorer de anser påverkar arbetssituationen samt 

hur de prioriterar de olika intressena som finns att beakta. 

 

Resultatet visar att socialsekreterarna upplever sin arbetssituation som stundtals slitig med 

hög arbetsbelastning. Detta förvånade oss inte nämnvärt men däremot några av orsakerna var 

för oss okända. Samtliga respondenter upplevde oerhörda brister i systemen och då främst i 

form av andra myndigheters system. Politikers införande av nya regler för samt 

omorganisering och långa handläggningstider hos myndigheter som Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen har resulterat i en ökning av ärenden. Det framkommer även av 

majoriteten av respondenter att då det är ett ständigt inflöde på nya ärenden men nästintill 

inga avaktualiseringar är de långvariga bidragstagarna fler än vad de förut var. De upplever att 

många ärenden egentligen inte hör hemma på deras bord men då kommunen har det yttersta 

ansvaret blir det ändå där det hamnar när andra myndigheter brister. Att socialsekreterarna 

anser att detta är fel beror inte enbart på att det bidrar till tidsbrist och avkall på sina egna 

ambitioner utan främst för att det får utgången att klienterna hamnar i kläm, något som 

socialsekreterarna anser är mycket tragiskt och nedslående för klienterna som individer. 
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Faktorer som upplevs underlätta för socialsekreterarna i deras dagliga arbete är bland annat 

socialtjänstlagen och det faktum att det är en ramlag, detta ger dem utrymme att själva vara 

med och utveckla förhållningssätt på arbetsplatsen samt riktlinjer. Det lämnar också mer 

handlingsutrymme i mötet med klienten och de individuella bedömningar som ligger till 

grund för beslutsfattande. Det nämndes även att det kan vara skönt att kunna luta sig tillbaka 

mot lagen och kunna hänvisa till den när klienter inte är överens. Att de är med och utvecklar 

riktlinjer anser de bidra till en samsyn i arbetsgruppen vilket hjälper dem att göra likvärdiga 

bedömningar. Det som vi upplevde var den faktor som underlättade mest för 

socialsekreterarna var arbetsgruppen. Samtliga respondenter tog vid flertal tillfällen under 

intervjuerna upp vikten av att ha arbetsgruppen omkring sig, att diskutera och rådslå med samt 

stötta varandra. 

 

Det som prioriteras av socialsekreterarna är lagstiftning och framför allt klientens intressen. 

Att lagstiftningen är så viktig handlar även det om klientens bästa, alla respondenter uppgav 

att det var oerhört viktigt för dem att det ska finnas en rättssäkerhet för klienterna. Ingen av 

respondenterna kände sig pressade att hålla budget för är man berättigad så är man, det kan 

varken lågkonjunktur, politiker eller budget göra någonting åt. Det man kan diskutera och 

spekulera kring är huruvida socialsekreterare faktiskt skulle berätta det i en intervju om de nu 

hade känt sig pressade. Inte nog med att många vill vara lojala mot sin arbetsgrupp och 

arbetsgivare, man kanske helt enkelt inte känner sig så pass bekväm i en intervjusituation där 

man blir granskad och analyserad att man vill gå djupare in på sådana saker. Det kan ju 

handla om ett missnöje med, rädsla för eller en besvikelse på den organisationen man arbetar i 

och dess styre. Med tanke på hur mycket tid man spenderar på sitt arbete och hur stor 

betydelse trivseln där har även för många andra delar i ens liv är det inte konstigt om det 

skulle vara ett känsligt ämne. Som känns bättre att diskutera med sina närmsta än med några 

som ska skriva uppsats. I detta fall var ju emellertid vår känsla och bedömning att 

respondenterna upplevdes som säkra i intervjumiljön och med tanke på att viss kritik riktades 

mot främst politiker anade vi ingen oro hos dem rörande vad de ”borde” svara utifrån någon 

annans intressen. Vår känsla är ju dock inget bevis och det råder väl alltid viss osäkerhet kring 

hur sanningsenliga och tillförlitliga källorna faktiskt är, såväl i tryck som i tal. 
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Något som väckte funderingar hos oss var att trots att det långvariga bidragsberoendet uppges 

ha ökat finns det inga särskilda riktlinjer för hur arbetet med denna form av bidragstagande 

ska gå till. Att det ska vara lika för alla är självklart en god tanke men frågan vi ställer oss är 

huruvida det är rimligt. Speciellt med tanke på att det inte tycks finnas någon samstämmighet 

i vad som uppfattas som långvarigt bidragstagande kommuner emellan och inga direktiv 

uppifrån gällande åtgärder. Vilket kan ses som föga konstigt för hur ska man kunna åtgärda 

ett problem innan man har identifierat och definierat det? Eller om alla definierar det fast 

olika. Om ökningen fortsätter blir det ännu mindre tid för socialsekreterare att arbeta mot 

självförsörjning och då är vår tanke att det möjligen skulle kunna underlätta för dem om 

landets kommuner, åtminstone till viss mån, kunde enas om syn på eller förhållningssätt till 

fenomenet. Hur arbetet faktiskt skulle kunna se ut för att hjälpa dem till sysselsättning och 

eventuellt även självförsörjning. Eftersom ekonomiskt bistånd är tänkt som en kortsiktig 

insats för att hitta en bättre lösning och då alla våra respondenter starkt ansåg att ingen mår 

bra av att vara bidragsberoende en längre period skulle mer resurser kanske behöva läggas på 

den frågan. 

 

En annan sak som slog oss var hur mycket som påverkar socialsekreterarnas arbetssituation 

utan att de har någon kontroll eller möjlighet till styrning över det, som samhällsklimat och 

andra myndigheter. Man kan undra hur det påverkar socialsekreterarna i längden med den 

frustrationen som kommer av att se klienter hamna i kläm utan att kunna hjälpa dem på det 

sätt de skulle önska. Vad händer om de inte längre mäktar med, som Lundquist (1998) 

uttrycker det? Går det att undvika och i så fall hur? Ytterligare en fråga som väcks är hur de 

olika myndigheterna skulle kunna samarbeta mot samma mål på ett bättre och mer 

tillfredsställande sätt, var det skulle behövas förändringar. Kanske skulle en annan 

ansvarsfördelning kunna gynna samhällsmedlemmarna och då även tjänstemännen. Det skulle 

även vara väldigt intressant att ta del av de andra myndigheternas röster, vad de anser och hur 

de upplever att samarbetet med till exempel socialtjänsten fungerar. Var anser de att det 

brister? Hur mycket skulle deras utsagor likna eller skilja sig från denna studies respondenter 

på de gemensamma punkterna? Likaså har intresse och nyfikenhet väckts för att genomföra en 

liknande undersökning fast där respondenterna istället utgörs av manliga socialsekreterare för 

att se likheter och skillnader utifrån ett genusperspektiv. 

 

Mycket av det som visade sig i vårt resultat kände vi igen från tidigare forskning, som 

komplexiteten i de motstridiga intressena som finns, att man måste förhålla sig till lagar och 
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riktlinjer samtidigt som man ska sätta klienten först. Det som skiljer sig mest är vårt 

tjänstemannaperspektiv och intresset för hur utövarna upplever sin arbetssituation och hur det 

påverkar dem som professionsutövare, istället för som i mycket annan litteratur där det 

handlar mer om hur arbetet faktiskt ser ut och vilka tillvägagångssätt som används. 

Avslutningsvis vill vi understryka den positiva människosyn och inställning som vi har mött 

hos de socialsekreterare som vi har intervjuat. Med en sådan hög arbetsbelastning och 

tidsbrist skulle man kunna tro att engagemanget riskeras att sina. Vi har dock i denna uppsats 

sett motsatsen vilket känns betryggande och beundransvärt. 
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Bilaga 1 
 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter, Karin och Elin, som läser sjätte terminen på Socionomprogrammet på 

Växjö universitet. Vi håller just nu på med vårt examensarbete och vi skriver en uppsats om 

hur socialsekreterare ser på långvarigt ekonomiskt bistånd utifrån socialtjänstlagens 

intentioner om självförsörjningsmålet. Vårt syfte är att få en förståelse för hur 

socialsekreterare inom detta område ser på långvarigt bidragstagande och hur de arbetar med 

det. 

 

Vår fråga till Er är om någon eller några av Er socialsekreterare skulle kunna tänka sig att 

ställa upp på en intervju som rör vårt uppsatsämne.  

 

Vi kommer att ringa upp Er inom en veckas tid och hoppas att Ni har haft möjlighet att 

fundera på om någon eller några av Er har möjlighet att ställa upp i en intervju med oss. All 

eventuell information som vi får fram i intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och 

avidentifieras. Vi räknar med att intervjun kommer att ta ca en timme, beroende på hur 

samtalen tar form. 

 

Vid eventuella frågor får Ni gärna ringa oss:  

Karin Lilja  

Elin Johansson  

 

Med vänliga hälsningar 

Elin Johansson och Karin Lilja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Organisation 
 Hur länge har Du arbetat som socionom och hur länge har Du arbetat inom 

ekonomiskt bistånd? 

 Hur upplever Du din arbetsbelastning, ex. hur många enskilda ärenden handlägger 

Du? 

 Finns det särskilda riktlinjer inom Er organisation om hur arbete med långvariga 

bidragstagare ska gå till? 

 Vad upplever Du att det fokuseras mest på i arbetet med ekonomiskt bistånd, inom Er 

organisation? 

Lagstiftning 
 Hur ser Du på Socialstyrelsens definition av långvarigt bidragstagande, alltså att man 

mottagit ekonomiskt bistånd under 10 månader av ett kalenderår? 

 Till hur stor del och på vilka sätt styrs Ditt dagliga arbete av lagstiftningen? 

 Till hur stor del styrs Ditt arbete av kommunala riktlinjer som finns inom 

organisationen? 

Klientarbetet 
 Hur ser Ditt praktiska/dagliga arbete med klienter ut? 

 Ser arbetet olika ut för olika klientgrupper - nyaktualiserade, återkommande och 

långvariga klienter?  

 Hur upplever Du fördelningen mellan kortvariga/långvariga ärenden och kan Du se 

någon förändring i den fördelningen under de senaste åren?  

 

Erfarenheter av att arbeta i en människobehandlande organisation 

 Hur upplever Du komplexiteten i att försöka tillgodose de olika intressena som 

organisationen, lagstiftningen och klienterna har? 

 Hur prioriteras de olika intressena? Kan Ni uppleva att någons intresse hamnar i 

skymundan? 

 Upplever Ni att den tiden och resurser som Ni har är tillräckliga för att uppnå 

socialtjänstlagens mål med ekonomiskt bistånd? 

 Finns det något som Du skulle vilja prioritera i Ditt arbete men som Du upplever att 

Du inte har möjlighet att göra? 

 Kan Du se positiva aspekter av långvarigt bidragstagande, och i så fall vilka? 
 Utöver Din professionella kompetens, upplever Du att det kan finnas några personliga 

egenskaper som kan vara värdefulla att ha i arbetet med ekonomiskt bistånd? 

 Vad skulle kunna förändras/förbättras för att underlätta för Er att genomföra Ert arbete 

så tillfredsställande som möjligt, och kunna tillgodose de olika intressena som finns? 

 Upplever Du att det finns förutfattade meningar om Ditt yrke, vilka i så fall? 

 

 

 


