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Abstract 
 
 
Title: Reflections from Social Secretary on the process of 
economic assistance 
 
Author: Josefine Runermark,  
 
Supervisor: Kjerstin Larsson, Fokus Kalmar län 
 
 
Social service interventions should seek client participation and 
development of the individual's abilities and power over their own 
lives. This study therefore illustrates a social worker reflections 
and thoughts on the development of empowerment in meeting 
with clients who for long time have been in need of economic 
assistance. The survey use interview methodology to illuminate 
various factors such as individual assessment, power perspective 
and the organizational structure that may be important in efforts to 
meet the individual a reasonable standard of living and ability to 
live independently. 
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1. Bakgrund 
1.1 Socialtjänstlagen  
År 1982 upprättades socialtjänstlagen (SoL) vilket innebar en annan riktning 
från tidigare detaljerade och kontrollerade vårdlagar. Den omarbetade 
socialtjänstlagen som började gälla 1 januari 2002 präglas av frivillighet, 
självbestämmande och helhetssyn. Den har som mål att värna om människors 
lika värde, lika rätt till social trygghet samt vård och omsorg (Socialstyrelsen 
2003 (1.), s. 12). Socialtjänstlagen är en ramlag, vilket innebär att 
kommunens verksamhet i form av socialtjänst har relativt stor frihet att 
anpassa insatser och tillvägagångssätt efter den enskildes behov och 
önskemål, utifrån grundläggande principer och värderingar (Socialstyrelsen 
2003 (1.), s. 33). 
 
Socialtjänstens övergripande mål återfinns i 1 kap 1 § Socialtjänstlagen 
(2001:453) där det står skrivet att verksamheten ska bygga på respekt för 
individers självbestämmande och integritet, sträva efter jämlikhet i 
levnadsvillkor, ekonomiska och social trygghet samt det aktiva deltagandet i 
samhällslivet. Socialtjänstens demokratiska grundsyn syftar till att individer 
har inneboende potentialer till personlig utveckling samt att varje individ i 
första hand ansvarar för sitt eget liv i den utsträckning det är möjligt 
(Socialstyrelsen 2003 (1.), s. 14-15). Enligt socialtjänstlagen ska i stort sett 
all bedömning om rätt till bistånd utgå från 4 kap 1 § Socialtjänstlagen 
(2001:453) och samtliga beslut ska gå att överklaga enligt Förvaltningslagen 
(1986:223) (Socialstyrelsen 2003 (1.), s. 3). Det ekonomiska biståndet är 
välfärdssystemets yttersta skyddsnät och ett komplement då 
socialförsäkringarna är otillräckliga eller inte kan bifallas. Det ekonomiska 
biståndet ska vara ett tillfälligt stöd vid korta perioder av försörjningsproblem 
(Socialstyrelsen 2003 (1.), s. 9). 
 
Tre grundläggande begrepp i utformningen av bistånd är utredning, 
helhetssyn och individuell bedömning (Socialstyrelsen 2003 (1.), s. 18).  
 

• Vid utredning ska socialtjänstens arbete sträva efter kvalitetsarbete, det vill 
säga respektfullt bemötande gentemot klienten, informationskrav om 
verksamheten och dess rättigheter, utformning av insats i samråd med 
klienten så långt det är möjligt, utveckling av den enskildes egna resurser 
samt barnperspektiv. Arbetssätt och resultat ska också dokumenteras, 
utvärderas och utvecklas kontinuerligt (Socialstyrelsen 2003 (1.), s. 24–25).  

 
• Socialarbetaren ska tillsammans med klienten skaffa sig en helhetsbild för att 

kunna reda ut, kartlägga och klargöra den enskildes försörjningshinder, 
resurser och behov, för att rätt stöd och hjälp ska kunna tillgodoses 
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(Socialstyrelsen 2003 (1.), s. 16, 27). I arbetet för att skaffa sig en helhetssyn 
krävs det att socialtjänsten i många fall samverkar med andra samhällsorgan, 
myndigheter och förvaltningar. Individen ska även i detta läge ha gett 
samtycke till samverkan och informationsöverföring mellan olika 
myndigheter (Socialstyrelsen 2003 (1.), s. 26). Samverkan är mest 
nödvändigt i de ärenden där de individuella behoven inte bara tillgodoses 
genom ekonomi, vilket ofta gäller långvariga biståndsmottagare 
(Socialstyrelsen 2003 (1.), s. 28). Exempel på orsaker som gör att individer är 
i behov av ekonomiskt bistånd under lång tid är långvarig arbetslöshet, 
psykosociala problem eller andra hälsoproblem (Socialstyrelsen 2003 (1.), s. 
26–28). 
 

• Den individuella bedömningen är en förutsättning för socialtjänstens strävan 
att frigöra och förstärka den enskildes förmågor (Socialstyrelsen 2003 (1.), s. 
18). Individualiseringen innebär att bemötande, insatser och arbetssätt 
utformas individuellt (ibid.). Den enskilde ska genom delaktighet i 
socialtjänstens insatser få möjlighet att både medverka och påverka 
planeringen av den egna framtiden. Med andra ord ska socialtjänstens 
insatser individualiseras och överensstämma med respekten för den enskildes 
självstyrande och integritet, detta för att han/hon så långt det är möjligt ska få 
makt över sitt egna liv (Socialstyrelsen 2003 (1.), s. 18–19). 
 
I prövningen av ekonomiskt bistånd ska alla inkomster och tillgångar räknas 
samman för hela hushållet, såväl för makar, registrerade partner och sambor 
(Socialstyrelsen 2003 (1.), s. 23). Den 1 januari 1998 delades det ekonomiska 
biståndet upp i två delar, varav biståndet för att tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå dels bestäms av en riksnorm, men även andra skäliga kostnader 
för livsföring i övrigt (Socialstyrelsen 2003 (1.), s. 13). Riksnormen anger 
vilka belopp som ska täcka kostnaderna för att varje hushåll ska klara 
vardagen (Socialstyrelsen 2003 (1.), s. 39). Den innefattar skäliga kostnader 
för livsmedel, skor och kläder, fritid och lek, förbrukningsvaror, hygien och 
hälsa, Tv-avgift, telefon samt dagstidning (Socialstyrelsen 2003 (1.), s. 40). 
Normen bestäms varje år av regeringen och det skäliga konsumtionsbeloppen 
grundar sig på pris- och konsumentundersökningar bland baskonsumtionen i 
olika hushållstyper i hela riket, vilket gör slutbeloppet till varken minimi- 
eller lyxnivå (Socialstyrelsen 2003 (1.), s. 39–40). Det ekonomiska biståndet 
kan både beräknas till höger eller lägre nivåer än vad riksnormen anger under 
både kortare eller längre perioder. Ett högre belopp beror på större 
levnadsomkostnader, exempelvis dyrare kost på grund av medicinska skäl. 
Ett lägre belopp grundar sig på om den enskilde trots att han/hon kunnat 
försörja sig själv inte klarar det under en kortare tid, exempelvis tillfällig 
vistelse i kommunen eller vid annan akut nödsituation (Socialstyrelsen 2003 
(1.), s. 42–44). Livsföringen i övrigt prövas också den individuellt och 
innefattas exempelvis av hemutrustning, glasögon, hälso- och sjukvård, 
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tandvård, medicin eller kostnader vid nödvändig flytt (Socialstyrelsen 2003 
(1.), s. 62-63). 

 
1.2 Kommuners verksamhet 
Kommuner har det yttersta ansvaret för sina invånare, vilket innebär att de 
som vistas i kommunen ska få det stöd och hjälp som de är i behov av (2 kap 
1 § Socialtjänstlagen 2001:453). Oavsett hur länge vistelsen är en kommun, 
och även om det inte är individens egen hemkommun, har socialtjänsten 
skyldighet att utreda en individs rätt till ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen 
2003 (1.), s. 122). Den nationella lagstiftningen anger ramar och riktlinjer för 
arbetet med ekonomiskt bistånd, men det är varje enskild kommun som bär 
ansvaret för finansiering och administrering av det ekonomiska biståndet 
(Minas, R. 2008 s. 149). En utredning om ekonomiskt bistånd kräver den 
enskildes initiativ och frivillighet (Socialstyrelsen 2003 (1.), s. 144). 
Kommunmedlemmar ska enkelt kunna ta kontakt med socialtjänsten, 
antingen genom besökstider eller via telefonsamtal och ska inom kort tid få 
träffa en handläggare (Socialstyrelsen 2003 (1.), s. 140). Ansökan kan göras 
muntligt eller skriftligt och socialtjänsten kan inte neka en individ rätten till 
bistånd för att hon/han inte velat fylla i blankett och göra en skriftlig ansökan 
(Socialstyrelsen 2003 (1.), s. 142).  
 
Billquist (1999) och Hjort (2007) beskriver svårigheter med socialarbetares 
olika nivåer av uppdrag som ska tillämpas, det vill säga lagar och riktlinjer, 
exempelvis riksnormen. Författarna skildrar handläggningen som en 
mekanisk och komplex process där socialarbetaren ska kunna förhålla sig till 
de nationella och kommunala lokala riktlinjer, samtidigt som det ska göras 
individuella bedömningar utifrån dessa regelverk, men även det egna 
handlingsutrymmet och tolkningar. Svårigheter kan uppstå då socialarbetarna 
både handlägger, bedömer och beslutar samtidigt som de ska ge individen råd 
och stöd (Billquist 1999, s. 162-163, 167, 202, 221; Hjort 2010, s. 12-13, 54).  
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2. Problemformulering 
”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. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller 
hennes möjligheter att leva ett självständigt liv” (4 kap 1 § 
Socialtjänstlagen 2001:453). 

 
Varje år publicerar Socialstyrelsen statistik för ekonomiskt bistånd i Sverige. 
Under år 2009 betalades 11 miljarder ut i ekonomiskt bistånd, detta 
inkluderade bidrag till kommuner för mottagande av flyktingar och andra 
utrikesfödda. Mottagarna av ekonomsikt bistånd är individer mellan 18-64 år 
och i stor utsträckning är det unga människor i den ålderskategorin som 
söker. För de individer som är födda i Sverige var det år 2009 vanligast med 
ekonomiskt bistånd i åldersklassen 20-24 år, vilket motsvarar sju procent av 
hela befolkningen. För dem som var födda utrikes var det vanligare med 
ekonomiskt bistånd i åldersklassen 18-19 år, vilket motsvarar 33 procent av 
den utrikes födda befolkningen. Långvariga biståndsmottagare, det vill säga 
det som erhöll ekonomiskt bistånd under minst 10 månader under år 2009, 
uppges vara 36 procent av alla biståndsmottagare, jämt fördelat mellan män 
och kvinnor (Socialstyrelsen 2010 (1.), s. 5-6). 
 
Mitt val av ämne för denna uppsats syftar till att belysa socialsekreterares 
reflektioner och tankar kring socialtjänstens mål med det ekonomiska 
biståndet, det vill utvecklingen av empowerment, bedömning av individens 
skäliga levnadsnivå samt interventioner för att klienten ska leva ett 
självständigt liv. Jag anser att detta ämne är av vikt för socialt arbete därför 
att socionomer i stor utsträckning under yrkestiden kommer i kontakt med 
klienter som har ekonomiska svårigheter. Detta antingen genom arbetet som 
socialsekreterare och handläggare av det ekonomiska biståndet, eller annan 
arbetsform som medför kontakt med klienter som har ekonomiska 
svårigheter. Undersökningen är avsedd att öka de professionellas 
reflekterande över tillvägagångssätt samt allmänhetens kunskaper om det 
ekonomiska biståndet. 
 
2.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min uppsats är att undersöka hur socialsekreterare tänker och 
reflekterar kring klienters utveckling av empowerment i mötet med klienter 
som är långvariga mottagare av ekonomiskt bistånd, utifrån begreppen skälig 
levnadsnivå, självständigt liv och maktpositioner.  
Frågeställningarna jag använder mig av är: 
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- På vilket sätt tillförsäkrar socialarbetarna klienten en skälig 
levnadsnivå vid handläggning om ekonomiskt bistånd? 

- På vilket sätt ger socialarbetarna klienten möjligheter att leva ett 
självständigt liv? 

- På vilket sätt beaktar socialarbetaren hur olika maktpositioner tar sig i 
uttryck i mötet med långvariga biståndsmottagare? 

 
2.2 Begreppsförklaring 
Även om vissa begrepp förklaras löpande i texten väljer jag att ge en 
kortfattad förklaring på de begrepp som är mest relevanta och viktiga för min 
undersökning. 
 
Klient definieras enligt Socialstyrelsen (2003 (2.)) som en person i behov av 
en samhällig institution och kommunal verksamhet (s. 18-19). Det finns 
ingen tydlig åtskillnad mellan begreppen klient och brukare, varav mitt val att 
använda mig av begreppet klient i denna undersökning grundar sig i att det är 
det mest förekommande för ekonomiskt bistånd. 
 
Långvarig biståndsmottagare 
I min uppsats definieras långvarig biståndsmottagare som de klienter som 
erhållit ekonomiskt bistånd mer än 6 månader av ett kalenderår, detta 
eftersom det var den vanligaste definitionen bland de deltagande 
informanterna.  
 
Socialsekreterare definieras som de som arbetar för att hjälpa den enskilde 
individen att uppnå bättre livssituation och i mitt fall genom ekonomiskt stöd 
i strävan efter egenförsörjning (Skau 2007, s. 39). 
 
Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemets yttersta skyddsnät och ett 
komplement då socialförsäkringarna är otillräckliga eller inte kan bifallas. 
Det ekonomiska biståndet ska vara ett tillfälligt stöd vid korta perioder av 
försörjningsproblem (Socialstyrelsen 2003 (1.), s. 9). 
 
Skälig levnadsnivå kan ses som minimikrav på en insats kvalitet utifrån nivån 
som riksnormen anger samt interventionen som den enskilde blir berättigad 
till. Vad som anses vara skälig levnadsnivå för en individ varierar och 
påverkas genom individuella bedömningar av vad som anses vara ett 
nödvändigt behov, metodutveckling samt tillgången på resurser 
(Socialstyrelsen 2003 (1.), s. 36-37). 
 
Självständigt liv kan kännetecknas med att hitta rätt långsiktiga lösningar för 
att individen i den mån det är möjligt ska kunna ta ansvar för sitt liv. 
beskriver att socialtjänstens insats i form av ekonomiskt bistånd ska förutom 
att hjälpa individer i det aktuella behovet av försörjning också ska underlätta 
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för att den enskilde självständigt ska kunna klara sin försörjning och 
livsföring i övrigt i framtiden (Socialstyrelsen 2003 (1.), s. 15). 
 
Handläggning innebär att ett ärende väcks och efter utredning leder till att ett 
beslut fattas (Socialstyrelsen 2010 (2.), s. 45). 
 
Tjänst innebär flertalet insatser och interaktioner mellan socialarbetare och 
klient i syfte att genom helhetssyn för klientens situation och individuellt 
behovsprövat stöd eller vård tillgodose ett visst behov (Socialstyrelsen 2010 
(2.), s. 46).  
 
Empowerment innebär tron på varje individs möjlighet att förändra och 
förbättra sin situation och för socialt arbete innebär det att hjälpa individen att 
skapa makt över sin situation (Moula 2009, s. 19). 
 
Maktperspektiv beskrivs i min undersökning som relationen i socialt arbete 
mellan professionella med maktbefogenheter gentemot klienten som oftast 
befinner sig i någon form av beroendeställning. Med andra ord kännetecknas 
maktperspektivet av social kontroll som återfinns i alla mellanmänskliga 
förhållanden (Bergmark 1998, s. 58). Makt kan ha en negativ klang, men kan 
lika väl betyda något gott som ont och handlar om att få sin vilja igenom 
(Skau 2007, s. 35–36). 
 
Integrerat arbete innebär ett arbetssätt med en mångfald av olika 
arbetsuppgifter, helhetssyn och handlingsutrymme (Minas 2008, s. 153-155). 
 
Standardiserat arbete, även kallat specialisering, innebär ett arbetssätt med 
tydlig uppdelning av arbetsuppgifter mellan professioner. Varje profession 
har även gemensamma metoder i strävan efter enhetliga beslut (Hjort 2010, s. 
3, 8).  
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3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogörs forskning kring det ekonomiska biståndet, arbetet 
med empowerment samt maktperspektivet i det sociala arbetet. De tre olika 
teman som den tidigare forskningen belyser är aktuella utifrån uppsatsens 
syfte och frågeställningar. Det första avsnittet syftar till att ge läsaren 
grundkunskap för uppsatsens huvudämne och de två efterföljande avsnitten 
ger ytterligare inblick i vad uppsatsen är tänkt att innefatta. 
 
3.1 Ekonomiskt bistånd 
Bergmark och Bäckman (2007) redogör för biståndsmottagares mönster 
under 2000-talets första år. De beskriver att när alla medel till försörjning är 
uttömda ska det ekonomiska biståndet fungera som ett tillfälligt stöd tills 
biståndsmottagaren har kommit till rätta med de problem som medförde 
behovet (s. 134). Biståndsmottagare är i behov av det tillfälliga stödet olika 
länge och författarna definierar långvariga biståndsmottagare som de 
individer som erhållit ekonomiskt stöd under minst 10 månader av ett 
kalenderår (s. 138). Debutanter för ekonomiskt bistånd är de som har kortast 
varaktigt stöd, i genomsnitt 2 månader (s. 147). Författarna anser att de siffror 
som visar att många individer är i behov av ekonomiskt bistånd under lång tid 
riskerar utanförskap, vilket de förklarar som en konsekvens av att övriga 
välfärdssystem inte tillgodoser de långsiktiga behoven som uppstår (s. 148). 
Individer som fått ekonomiskt bistånd under en längre period tenderar att få 
sämre arbetsmarknadsförankring, kortare utbildning, sämre politiska och 
ekonomiska resurser samt sämre fysisk och psykisk hälsa. Ytterst få går från 
långvarigt ekonomiskt bistånd till lönearbete. Dock anser författarna att de 
individer som fått lönearbete efter långvarigt ekonomiskt bistånd har bättre 
skydd för att inte hamna i samma situation igen än de som lämnar 
ekonomiskt bistånd för annan försörjningskälla (s. 136). Författarna påvisar 
också en skillnad mellan könen, då män oftare går ut i varaktigt lönearbete 
medan kvinnor i högre grad får tillfälliga arbeten eller deltidstjänster (s. 149). 
 
Billquist och Dellgran (2003) säger att det ekonomiska biståndet har blivit ett 
eftersatt område gällande forskning och metodutveckling (s. 18). 
Förklaringen tycks vara att arbetsuppgifterna förknippas med låg status, låga 
löner, missnöje med arbetsvillkor, ansvar och frihet. Detta betyder att det i 
mångt och mycket inte ryms särskilt stora förväntningar på individuell 
utveckling och professionalisering inom yrket, vilket gör det till ett 
genomgångsarbete (s. 20). För att motverka denna syn krävs det insikt om att 
arbetet med ekonomiskt bistånd är komplext och kräver professionell 
kompetens, kunskapsutveckling och strukturella insatser för att förbättra 
förutsättningarna (s. 19, 21). Hjort (2010) visar exempel på detta då han anser 
att det ekonomiska biståndet har blivit ett mer metodstyrt arbete för att 
undvika lokala skillnader som kan uppkomma i och med kommuners egna 
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utvecklingsmöjligheter av insatsen (s. 3, 8). Minas (2008) förklarar det som 
att det tidigare arbetet med ekonomiskt bistånd präglades av integration, och 
helhetstänkandet att alla socialarbetare skulle vara involverade i alla ärenden. 
Det integrerade arbetssättet motverkades på sina håll och följdes av 
uppdelning, specialisering och samverkan mellan olika samhällsorgan för ett 
bättre socialt arbete (s. 153-155). Flertalet författare påvisar dock 
svårigheterna med denna så kallade standardisering som innebär att 
socialarbetarna innehar en dubbel roll och måste förhålla sig till två 
utgångspunkter, både att förhålla sig strikt, kontrollera och hänvisa beslut till 
regelverk, exempelvis riksnormen, och samtidigt engagera sig i klientens 
situation, den individuella bedömningen och tillgodose behovet (Billquist och 
Dellgran 2003, s. 18; Byberg 2002, s. 241; Hjort 2010, s. 30, 32, 34-35, 48; 
Skau 2007, s. 78).  
 
Hjort (2010) för resonemanget vidare då han säger att socialarbetarnas 
svårigheter med individuell bedömning också beror på att individers 
förmågor och förutsättningar skiljer sig från person till person och 
metodutveckling i form av standardiseringen gör att det skapas 
ifrågasättningar gällande socialarbetares handlingsutrymme och om det 
verkligen råder en individuell bedömning (s. 14-15). Författaren beskriver att 
den skäliga levnadsnivån utgörs av mer än det som riksnormen täcker, även 
om socialarbetare på många håll enbart förhåller sig till just normen (s. 55). 
Då individuella bedömningar ska göras anser författaren att vår människosyn 
förändras i takt med samhället och den enskilde idag ses som ansvarig för sin 
egen försörjning (s. 17). Klientens situation anses bero på hans/hennes 
handlingar och inte som något vårt samhälle medverkat till, vilket i sin tur 
leder till ett ökat individuellt krav på klienten samt ansvar på egenförsörjning 
(s. 17, 28, 47). Det som socialarbetaren anser vara bäst för klienten kan skilja 
sig från det som han/hon anser vara rimligt, specifikt gällande 
motprestationer och gränsdragningen mellan krav och råd och stöd (s. 25). En 
annan problematik med individuell bedömning är då socialarbetarna belyser 
barnperspektivet i handläggning av ekonomiskt bistånd, då det för praktiken 
inte finns någon likartad definition, ej heller tydliga riktlinjer (s. 8, 38). 
Problemsituationer kan exempelvis uppstå då föräldrar är olika aktiva i 
ansökningsprocessen och hur socialarbetare bedömer dessa situationer, då de 
ska värna om att kostnaderna för ekonomiskt bistånd inte ska bli för höga, 
men ändå ta hänsyn vad individerna i hela familjen behöver (s. 41). 
Standardisering kan på så sätt medföra svårigheter då risken finns att barnets 
situation glöms bort, vilket författaren anser ska motverkas då den vuxnes 
arbetsplan också ska innehålla redogörelse för barnets situation (s. 42). 
Författaren anser att barnperspektivet belyses olika mycket i varje kommun 
men en tendens visar ändå på att barnfamiljer ofta blir beviljade bistånd för 
övriga kostnader, exempelvis fritidsaktiviteter (s. 39). 
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Minas (2008) beskriver att motivationsarbete under 2000-talet har blivit en 
populär arbetsmodell som innebär att motivera klienten till egenförsörjning 
(s. 160). Arbetskravet gör sig väl påmint i utredning av ekonomiskt bistånd, 
samtidigt som det råder stora variationer kring hur mycket hänsyn som tas till 
andra orsaker i behovet av bistånd, exempelvis sociala problem, samt vilka 
resurser som bör satsas på (s. 166). Byberg (2002) beskriver 
Uppsalamodellen som den mest förekommande arbetsmodell i Sverige som 
går ut på att socialtjänsten ska förmedla allas ansvar för sin egen försörjning, 
för att individerna ska arbeta istället för att vara beroende av bidrag, samt 
lyfta fram klienternas resurser (s. 68). Modellen har både fått positiv och 
negativ kritik, positiv för målet att sänka bidragskostnader och negativ i den 
bemärkelsen att det medför kontroll och ibland förödmjukande bemötande 
gentemot klienten (s. 68-69). Byberg (2002) visar att kommuner med låga 
kostnader för ekonomiskt bistånd ställer relativt höga krav på klienterna 
jämfört med högkostnadskommuner, bland annat gällande kontrollen att finna 
annan försörjningskälla helst via arbete (s. 216). I lågkostnadskommunerna 
läggs stor vikt vid bedömningen av det som klienten ansökt om är nödvändigt 
utifrån den skäliga levnadsnivån, om klienten har gjort vad den kunnat för att 
inte längre vara i behov av försörjningsstöd, samt inte själv kan tillgodose 
sina behov. Med hjälp av rättsreglerna ska alla ärenden behandlas lika (s. 
196, 198). Arbetet i högkostnadskommunerna anses vara mer ostrukturerade 
och oförutsägbara (s. 174). Där kontrolleras inte klienternas förmågor att 
tillgodose försörjningsbehovet på annat håll samtidigt som det är 
handläggarna själva som gör självständiga och personliga bedömningar om 
ansökningarna är nödvändiga för att klienten skulle tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå, vilket resulterar i att klienterna blir behandlade på ett partiskt 
sätt (s. 196). Detta medför också att klienterna kontrolleras olika beroende på 
vilken handläggare som ansvarar för ärendet (s. 228, 233).  
 
3.2 Empowerment 
I 1 kap 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) står det skrivet att socialtjänstens 
arbete ska sträva efter att den enskilde individen ska utvecklas och frigöra 
resurser. Detta kan kopplas till begreppet empowerment som Socialstyrelsen 
(2003 (2.)) förklarar med klienters delaktighet, medverkan och inflytande 
som gör att förtroendet stärks och självmakten ökar. Det handlar på så vis 
både om att förändra självbilden men också att omgivningen accepterar 
delaktigheten, medverkan och inflytandet (s. 39). Tew (2006) menar att 
bristande tydligheter kring makt kan leda till att begreppet empowerment 
används på olika sätt i praxis. Det kan benämnas som ömsesidigt stöd och 
kollektiva åtgärder för utsatta grupper, men det kan också användas för att 
beskriva människors återtagande av kontrollen över sina liv och upptäckten 
av den egna styrkan (s. 34, 39). För att kontakten ska bli konstruktiv mellan 
socialarbetare och klient beskriver Skau (2007) målet att klienten ska lämna 
mötet med stärkt självkänsla och mer insikt i sitt liv. Detta förutsätter att den 
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professionella tror på förändring och ser den enskildes förmågor och resurser 
och att man innehar en lagom mängd empati för att känslomässigt kunna 
identifiera sig med klienten (s. 33).  
 
Leonardsen (2007) anser i sin artikel att det är viktigt att göra en åtskillnad 
mellan egenmakt ur ett individuellt och ett relationellt perspektiv. Alltså 
skillnaden mellan bristen på mening kontra ett socialt problem, exempelvis 
brist på pengar (s. 3). I de fall en socialarbetare enbart arbetar enligt den 
individualistiska förståelse av empowerment kommer de att sluta som 
moraliserande agenter istället för att verka som handledare för att kunna 
förbinda den enskilda egenmakten till en bredare förståelse av situationen 
(ibid.). Empowermentarbete för socialarbetare ska inte vara synonymt med 
klienternas oberoende av offentliga stödsystemen. Det bör istället syfta till att 
tillvarata människors rättigheter till ett drägligt liv (s. 6). Författaren menar 
att svaret på empowerment inte finns i professionellt stöd utan i klienters 
delaktighet (s. 8). Brukarinflytande och brukarmedverkan kan därför ses som 
ett tillvägagångssätt för att jämna ut rådande maktförhållanden 
(Socialstyrelsen 2003 (2.), s. 32). Begreppet brukarorientering innebär att 
klienterna genom brukarinflytande, aktivt påverkar olika processer, samt 
brukarmedverkan, på något sätt är delaktiga i en verksamhet (Socialstyrelsen 
2003 (2.), s. 27).  
 
Leonardsen (2007) problematiserar arbetet med empowerment gällande 
individer med brist på pengar. Detta för att problem individualiseras, det 
ställs högre krav på den enskilde som då framställs som otillräcklig istället 
för att det sociala arbetet granskar hur den sociala strukturen fungerar (s. 8). 
Ett ytterligare argument för detta är att det krävs enighet och gemensamma 
definitioner för att kunna åstadkomma kollektiva förändringar. Då fattigdom 
istället ses som ett individuellt problem och en privat angelägenhet kan 
människor inte utveckla en kollektiv identitet och skapa frågor som berör 
samhället i stort och dess struktur. Författaren anser därför att det är av vikt 
att skilja mellan frågor och problem (s. 9). Människor som har brist på pengar 
ses ofta som oacceptabla. Ett perspektiv i denna fråga kan innebära försök att 
kompensera det som saknas för att balansera situationen, och i detta fall lösa 
problemet genom att individerna får mer ekonomisk tillgång. Ett annat 
perspektiv i denna fråga är maktstrukturer i samhället, vilket författaren anser 
vara mer effektivt, kommer socialarbetare till insikt om att fattiga människor 
är ett resultat av asymmetriska förhållanden i samhället. Arbetet strävar då, i 
likhet med brukarorientering, efter att få bort ojämlikheter och maktstrukturer 
i samhället (s. 5-6). 
 
3.3 Maktperspektiv 
Socialsekreterare som beslutar om ekonomiskt bistånd har stor påverkan över 
den enskildes liv, vilket medför en maktsituation gentemot klienten. Detta 
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tydliggörs dels av den fulla insynen i individers ekonomiska tillgångar som 
behövs för att socialsekreteraren ska kunna göra en bedömning, men också 
utifrån de krav och villkor från socialtjänstens sida som ställs (Skau 2007, s. 
57, Socialstyrelsen 2003 (2.), s. 33). Skau (2007) säger att maktperspektiv 
råder i allt samspel mellan professionell hjälpare och klient och det är av vikt 
för de professionella att förstå sig på maktaspekten i den egna yrkesrollen och 
samtidigt vad det innebär i samspelet med andra (s. 13-14). De bör skaffa sig 
en insikt om att klienters egna handlingar och beslutanderätt förvandlas och 
kopplas till den professionellas bedömning och avgörande, det vill säga att 
individen underkastas de lagar och riktlinjer som följer med den 
beroendeställning de har (s. 45). Det som tidigare varit privat blir offentligt, 
de individuella omständigheterna generaliseras och istället för att anses 
normal blir man avvikande från samhällets ideal (s. 45-47). Makt kan vara 
flertydigt och betyda både användning av makt med även självutövandet av 
makt (s. 13).  
 
Maktperspektivet mellan professionella och klienter kan enligt Skau (2007) 
förklaras utifrån ett par exempel, nämligen då klienten inte vet om sina 
rättigheter och heller inte får information om dem, eller användningen av ett 
fackspråk som inte klienten förstår, vilket ger svårigheter i fortsatta arbetet då 
klienten blir förvirrad och förödmjukad vid första mötet (s. 37, 51). Det bör 
dock nämnas att språket förutom makt och kontroll, kan bidra till en annan 
synvinkel för hur klienten ser på sitt problem, som i sin tur kan medföra en 
hjälp för klienten att komma vidare och bli inspirerad (s. 53).  
 
Tew (2006) vill med sin artikel bidra med grunder som ger socialarbetare en 
ram att använda för att kartlägga och arbeta med frågor som makt och 
maktlöshet, samt att förstärka det emancipatoriska sociala arbetets praktik (s. 
33). Resultatet visar som tidigare nämnt att makt både kan vara skadlig och 
produktiv (s. 34). Eftersom det inte råder enighet om vad makt är eller hur det 
fungerar arbetar socialarbetare mellan en rad konkurrerande och motstridiga 
definitioner (s. 33, 48). Istället för att socialarbetare ska utnyttja sin auktoritet 
i egenskap av social kontroll och övervakning av det tänkbara avvikande 
beteende bland marginaliserade grupper i samhället, anser författaren att 
socialarbetare så långt det är möjligt ska använda makt på ett mer produktivt 
sätt. I praktiken betyder det att socialarbetaren anses ha mandat för att 
utveckla relationer av samarbete med klienten och dess omringade system, 
exempelvis familj eller andra organisationer. Relationerna ska generera 
möjligheter till samarbete om makt, erkänna faktiska obalanser av makt, 
auktoritet och tillgång till resurser som kan finnas mellan de olika parterna i 
systemet (s. 44, 46). Skau (2007) beskriver på sitt sätt att socialarbetare ska 
använda sig av tankesättet att människors handlingar och interaktioner ger 
dem ett sammanhang som innehåller en mängd olika sanningar som måste 
sättas i sitt sammanhang för att man ska kunna förstå helheten (s. 27).  
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Billquist (1999) belyser samspelet mellan människor, organisationens 
klientarbete, samt maktperspektivet och maktutövning (s. 58). Författaren 
visar på att klienter som ansöker om ekonomiskt bistånd har olika 
uppfattningar om hur de vill bli bemötta av socialsekreterarna. En del vill ha 
ett personligt möte medan andra inte vill att man rotar för mycket i det 
privata och inte tar upp det som inte rör ekonomin. Trots det kan man 
generellt säga att den enskilde vill bli sedd och individuellt bemött (s. 163–
165). Hon beskriver att klienterna som är nöjda anser att mötet med 
socialsekreteraren var en trevlig stund med bra bemötande och förståelse, 
medan de som är missnöjda uppfattade mötet som kränkande och att 
socialsekreteraren saknade intresse, engagemang och individanpassning (s. 
137). Hon visar även att klienter upplever kontakten med socialbyrån som 
fylld med nervositet, oro, skuld och skam samt obehag. Även om individerna 
vet att det är en rättighet med ekonomsikt bistånd upplever de ändå det som 
ett misslyckande oavsett vilken orsak som gjorde dem tvungna att söka hjälp 
(s. 73–74).  
 
Skau (2007) belyser vidare hur socialarbetaren och klienter intar vissa roller i 
ett möte. Den professionella som redan vid första mötet intar den roll som 
hon/han känner sig väl trygg med, samtidigt som klienten ofta befinner sig 
utanför trygghetsmiljön, även om de har haft långvarig kontakt med den 
myndigheten (s. 57). Klienten anpassar sig till sin roll som är improviserad 
och informell genom erfarenheter och förväntningar, medan den 
professionella intar sin roll som är institutionaliserad och formell genom 
teori, praktik och organisationsstruktur (s. 56). Hjort (2010) förklarar 
klientens känsla av att bli kränkt och kontrollerad, som att höra ihop med 
föreställningar om den byråkratiska uppbyggnaden, det vill säga regelverk, 
arbetsmetoder och bemötande, och att klienten då missförstår 
socialarbetarens intentioner (s. 47, 51). För att motverka klientens 
upplevelser av kränkningar och förtydligande av maktförhållandet beskriver 
Skau att de professionella med hjälp av regler och riktlinjer ska kunna göra 
individuella bedömningar och improvisera i de situationer som inte behandlas 
av föreskrifterna, samt uppföra gemensamma värderingar, normer och 
förhållningssätt som gör att de enskilda bedömningarna ska bli så enhetliga 
som möjligt (s. 123). 
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4. Teori 
Jag har valt att avgränsat mig till två olika teorier, systemteori och rollteori, 
som jag anser aktuella och konkreta i förhållande till undersökningens syfte 
och frågeställningar. Systemteorin belyser vikten av helhetstänkande och 
samverkan för att kunna se individers helhet och resurser. I denna uppsats är 
systemteorin användbar utifrån analys om socialsekreterares tillförsäkran av 
klienters skäliga levnadsnivå samt klarläggandet av tillvägagångssätt för 
utvecklingen av det ekonomiska stödet. Rollteorin belyser hur individer intar 
olika roller i olika situationer och i denna uppsats är teorin användbar i analys 
om socialarbetares tankar och reflektioner kring hur deras roll och 
maktposition tar sig i uttryck i kontakten med klienten, men även den 
positionen klienten befinner sig i. 
 
4.1 Systemteori 
Enligt Öquist (2008) innebär systemteorin en utgångspunkt från humanistisk 
och demokratisk synvinkel. En individs system innehåller olika delar som 
påverkar varandra och på sikt också beteendet (s. 12). För att kunna förändra 
ett system måste först de olika delarna identifieras vilka är de mest 
förekommande händelser eller situationer i en individs liv (s. 22). Då det 
önskas en förändring inom systemet krävs flexibilitet, variation och öppenhet 
för händelser och omväxlingar, samt tillåtande av misslyckanden (s. 39, 45). 
En liten förändring av en del i systemet kan innebära en stor förändring för 
helheten (s. 23, 46). Förhållningssättet bli således enligt teorin att den 
utveckling och förändring som sker ska främja alla delar i systemet. Att 
behärska systemteorin i praktiken innebär att hantera närhet och distans, att 
både inneha empati och kunna backa och se helheter och dess sammanhang 
(s. 7). Systemtänkandet är cirkulärt och syftar till att här och nu förstå 
världens helheter, funktioner, förhållanden, samhörigheter och mönster (s. 
27-28).  
 
Öquist (2008) säger vidare att det inom samhällsvetenskapen inte finns några 
fastställda definitioner på problem och heller inte några homogena kriterier 
för att finna den bästa lösningen (s. 10). Problem bör därför ses som en 
bestående faktor i individens system, men som både kan medföra utveckling 
och förändring till det bättre (s. 31, 126). För att finna rätt lösning på 
problem, exempelvis biståndsbehovet, krävs det att stanna upp, definiera 
problemet och se vilka olika handlingsvägar som finns, exempelvis genom 
omtolkningar eller att urskilja vilken del eller annan nivå i systemet som 
orsakat problemet (s. 61-62, 69-70). Nivåerna i ett system kan kännetecknas 
av en hierarkisk uppbyggnad, exempelvis familjesystem eller 
organisationssystem (s. 13). Mellan de olika nivåerna inom ett system finns 
således vissa länkar och internberoende som bör hållas åtskilda, men det kan 
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även urskiljas vissa förbindelser mellan olika system som kan vara av vikt att 
belysa för att möjliggöra utveckling (s. 59, 76-77).  
 
Ett exempel som visar på delars interberoende inom ett system är enligt 
Öguist (2008) då socialarbetare ska ta hänsyn till hela individens system och 
inte ta parti för någon del utan urskilja vilken lösning som gynnar alla delar 
(s. 36). Då en socialarbetare istället ska urskilja kopplingen mellan två system 
förekommer det att hon/han hamnar i kläm. Detta för att de samtidigt som de 
ska förhålla sig strikt till lagar och normer, även ska ta hänsyn till individen 
för att inte betraktas som formalist och okänslig gentemot klienten (s. 23).  
 
Sammanfattningsvis är systemteoretikerns syfte att reducera hinder som är i 
vägen för att finna den rätta lösningen. Detta kräver eftertänksamhet och 
diskussioner då en enda färdig lösningsmall kan vara svårt att ta till sig och 
individer behöver tid för återställande och självläkande (s. 36-37). Uppgiften 
blir istället att tala om för, i mitt fall klienten, om vilka villkor som ej är 
förhandlingsbara och vilka som man gemensamt kan diskutera kring (s. 63). 
Som socialarbetare innebär yrkeskunnandet således lyhördhet, följsamhet, 
lyssnande och iakttagning för att klienten ska få så mycket utrymme som 
möjligt att vinna kontroll (s. 41). Det innebär en balansgång mellan teori som 
kännetecknas av inställning och praktik som kännetecknas av det konkreta (s. 
85).  
 
Öquist (2008) belyser även relationen mellan socialarbetare och klient. Det 
finns viss risk att socialarbetaren mister sin professionella relation till 
klienten då de inblandade skapar en för nära relation och socialarbetaren i 
vissa fall kan lova för mycket. Han påvisar också det positiva med en nära 
relation då möjligheten för klienten att känna förtroende ökar (s. 64). Även 
kommunikationen i relationen mellan socialarbetare och klient bör 
uppmärksammas. Det handlar om det vi individer uttrycker med kroppsspråk 
och handlingar, exempel bemötande, kläder och språk (s. 98-99). Det handlar 
också om analyser och värderingar av omvärlden som är kopplade till makt 
och auktoritet (s. 98, 100).  
 
4.2 Rollteori 
Goffman (2007) beskriver vidare relationen mellan individer. Han förklarar 
individers kommunikation och uttrycksförmåga med det han/hon sänder ut i 
form av verbal kommunikation, samt det han/hon överför i form av 
aktiviteter av olika skäl (s. 12). Begreppet interaktion definieras som ett antal 
individer i fysisk närvaro som påverkar varandras handlingar (s. 23). Oavsett 
vilket mål en individ har med interaktionen med en annan kontrolleras och 
styrs den enskildes handlande som i sin tur gör att den andre uppfattar och 
definierar situationen (s. 13). Förutom hur interaktionen ter sig är det 
individens egen moral, samt fasadens uppbyggnad som också präglar 
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definitionen av situationen (s. 21). Fasad är exempelvis möbler och andra ting 
i bakgrundsmiljön som representerar vilken aktivitet som sker i rummet (s. 
29). Det finns även en personlig fasad som innefattar kläder, kön, 
kroppsspråk, ålder, etnicitet samt språk, vilka är de faktorerna som en individ 
försöker passa in beroende på de föreställningar om vilken roll man anses 
tillhöra (s. 30). Då en individ befinner sig i situationen där fasaden gestaltar 
sig intar han/hon en passande roll utifrån uppfattningen av bland annat social 
status (s. 29-30).  
 
Att inta en roll innebär enligt Goffman (2007) en förhoppning och tro om att 
övriga individer i omgivningen besitter förutfattade egenskaper och att 
handlingarna i interaktionen får den utgång som förväntas (s. 25). En social 
roll kan innebära förutbestämda handlingar och status som är kopplade till 
vissa rättigheter och skyldigheter (s. 23). En individ dramatiserar handlingar 
för att omgivningen ska tro på att han/hon är säker i sin roll (s. 35). Den 
dramaturgiska disciplinen innebär att kunna kontrollera röst och 
ansiktsuttryck, och att ersätta olämpligt uppförande med de mer passande för 
rollen (s. 189). Individers handlingar och beteende socialiseras och omformas 
på så sätt för att passa in de förväntningar och förutsättningar som finns i 
samhället. Det finns samtidigt en risk att övrig omgivning får intrycket att 
handlingarna och beteendet är idealiserat (s. 39). Varje individ strävar oftast 
efter att lära och behålla sin roll i interaktionen för att behålla balansen i 
situationen (s. 149).  
 
Även om en individ försöker kontrollera det uttrycksfulla sammanhanget kan 
händelser inträffa som gör att situationen inte blir trovärdig. Det kan 
exempelvis vara felsägningar eller oförmåga, nervositet, känsla av besvärad, 
alldeles för engagerade eller inte alls, eller så kan dramaturgin för situationen 
där interaktionen utspelar sig vara olämplig för ändamålet (s. 53). I 
situationer, som i mitt fall innebär socialsekreterare gentemot klienter kan 
exempel på detta vara då det mänskliga jaget tar överhand, genom 
exempelvis impulser och förändrade kraftresurser, och det socialiserande 
jaget brister i vissa fall (s. 55). Målet är trots detta att socialsekreterare ändå 
ska uppträda homogent vid varje möte med klienter (s. 56). 
 
Goffman (2007) beskriver även team där individer på samma statusnivå 
samarbetar och är ömsesidigt beroende av varandra för att situationen ska 
förbli detsamma (s. 77, 79). Då ett team är överordnade exempelvis, 
professionella gentemot klienter, framstår de professionella alltid som att ha 
rätt och ingen får visa stridighet och förakt mot någon annan i teamet, då en 
underordnad, det vill säga klient, är i närheten (s. 83). Detta kan ses som ett 
sätt att bevara yrkesfasaden då det förekommer öppen kritik när 
underordnade inte är närvarande (s. 83-84). Med andra ord visar 
serviceyrkena upp sitt arbetes fördelaktighet genom agerande som påvisar 
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sakkunnighet och integritet (s. 73). Då teammedlemmar samlas utan publik 
diskuterar och förbereds agerande och handlingar. De diskuterar olika former 
av problem, åsikter och möjliga tillvägagångssätt. De träffas och pratar om 
arbetets styrkor, svagheter samt för dialoger om hur de bör gå tillväga i 
arbetets olika situationer (s. 155-156, 207, 214). Det som förberetts utspelar 
sig därefter i den främre regionen som kan kännetecknas av det rum där 
socialsekreteraren och klienten genomför sina möten (s. 97). Då en individ 
som innehar maktposition vill leda en enskild till en viss aktivitet, berättas 
vad som måste göras, vilka åtgärder som ska leda fram till målet och vad 
konsekvenserna blir om de inte uppfylls (s. 209). Makt presenteras med 
produktiva metoder och hur de dramatiseras speglar effekten (ibid.). 
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5. Metod 
Denscombe (2009) anser att alla avgränsningar och val av metoder som görs 
inom forskning medför både styrkor och svagheter för undersökningen (s. 
21). Ingen metod kan betraktas som bäst eller sämst, utan var och en av 
metoderna har sina svagheter och styrkor (s. 184). Det finns även författare 
som påstår att forskare ej bör diskutera valet av kvalitativ och kvantitativ 
metod utan att man istället bör beskriva materialet som kvalitativa eller 
kvantitativa data, i form av egenskaper, som samlas in kring det fenomen 
man syftar till att undersöka (Åsberg 2001, s. 270, 275). Dessa egenskaper 
kan kvalitativt sett speglas genom ord och förståelse av ett fenomen, medan 
kvantitativa egenskaper består av statistik och siffror (s. 270-272). Samma 
författare menar exempelvis att forskare både kan erhålla kvalitativ och 
kvantitativ data genom att använda sig av intervju som metod (s. 283).  
 
Jag har valt att använda mig av intervju som tillvägagångssätt och som i mitt 
fall leder fram till kvalitativ data, med argumentet som Lindgren (2008) 
beskriver vara att den kvalitativa metoden är lämplig då man syftar att 
undersöka sociala interaktioner, tolkningar och förståelse (s. 114). Jag 
benämner min undersökning som kvalitativ då den består av 
litteraturanskaffning som grundläggande data, inhämtning av empiriskt 
material genom intervjuer för att uppnå syftet med att undersöka hur 
socialsekreterare, som handlägger ekonomiskt bistånd, tänker och reflekterar 
kring klienters utveckling av empowerment.  
 
5.1 Avgränsning och urval 
Den första avgränsningen jag gjorde var inriktningen på ekonomiskt bistånd, 
tidigare kallat socialbidrag. Jag valde i min uppsats att använda mig av 
begreppet ekonomiskt bistånd, då det rymmer både biståndet i form av 
försörjningsstöd samt livsföring i övrigt. Detta ansåg jag vara av vikt då jag 
ville undersöka socialsekreterarnas reflektioner och tankar kring hela det 
ekonomiska biståndet och inte bara en del. 
 
Jag valde också att rikta in min studie på långvariga biståndsmottagare, med 
anledningen att det ekonomiska biståndet ska vara ett tillfälligt stöd under 
korta perioder av försörjningsproblematik, men att det i många fall ges stöd 
under lång tid. Avgränsningen av långvariga biståndsmottaggare grundar sig 
därför i tanken att socialsekreteraren haft längre kontakt med klienterna och 
kanske lättare kan reflektera över utvecklingen av empowerment. Jag gjorde 
inte någon avgränsning gällande klienters kön, etnicitet, ålder eller civilstånd, 
exempelvis ensamboende eller familjeliv, med tanke på att jag ville få ett 
övergripande perspektiv av socialsekreterarnas tankar och reflektioner. Jag 
gjorde inte heller någon avgränsning om klienterna erhöll kompletterande 
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bistånd, eller bistånd med återkrav, utan inkluderade alla klienter som varit i 
kontakt med ekonomienheten sex månader eller längre tid. 
 
5.1.2 Deltagande kommuner 
En annan avgränsning jag gjorde var inriktning på ekonomienheter i två 
mindre kommuner i Kalmar län. Här följer en beskrivning av de kommuner 
som deltagit i uppsatsens undersökning. Informationen syftar till att ge 
läsaren information om faktorer som kan ha betydelse för kommunernas 
utformning av det ekonomiska biståndet, exempelvis area, invånare, budget 
och arbetstillfällen.  

Båda kommunerna kan anses vara kustkommuner och tillhöra de mindre 
kommunerna i Kalmar län, med en area på cirka 600-700 kvadratmeter och 
omkring 10 000- 13 000 antal invånare. Kommunernas verksamheter kostar 
cirka 530 respektive 600 miljoner kronor under ett kalenderår. Den 
kommunala servicen finansieras med skatter, avgifter och statsbidrag. 
Socialförvaltningen i kommunen ansvarar för den sociala omsorgen som 
bland annat omfattar individ- och familjeomsorg (IFO). Individ- och 
Familjeomsorgen är den del av social omsorg som ansvarar för ekonomiskt 
bistånd, råd och stöd, insatser vid missbruk och beroende, familjerätt, barn, 
ungdomar samt deras familjer. Som en del av IFO:s verksamhet arbetar i 
vardera deltagande kommun en försörjningsstödsgrupp där tre respektive fem 
socialsekreterare handlägger ekonomiskt bistånd.  
 
Den ena kommunen är känd som en kommun med ett stort antal företag 
verksamma inom vitt skilda branscher, exempelvis skogsindustri och 
informationsteknologi. Cirka 1 200 företag finns etablerade, varav 100 är 
industriföretag och tillverkningsföretag. I kommunen finns cirka 6 000 
arbetstillfällen, främst inom tillverkningsindustrin. Den andra kommunens 
största arbetsgivare är kommunen och landstinget. I övrigt är näringslivet 
mest inriktat på turism med företag som hotell- och konferensverksamheter, 
samt ett flertal konstnärer som har etablerat sig och därmed också ett antal 
gallerier. 

Kommunerna var som nämnt innan likvärdiga gällande ett antal faktorer. 
Detta var ett av mina mål eftersom min tanke var att kommunerna då har 
likartade struktur och förutsättningar att genomföra sitt arbete och att jag inte 
ville jämföra kommunerna och undersöka om det rådde likheter eller 
skillnader. Den ena kommunen visade intresse för samverkan mellan 
Linnéuniversitet och deras verksamhet, medan jag själv kontaktade den 
andra.  
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5.1.3 Informanter 
Denscombe (2009) beskriver att forskare ofta använder sig av relativt små 
icke-sannolikhetsurval som exempelvis subjektivt urval, just för valet att 
involvera specifika enheter (s. 54). Kvale och Brinkman (2009) beskriver det 
subjektiva urvalet som att forskaren genom viss kännedom om de individer 
som ska undersökas kan anta att valda personer kan vara avgörande för 
undersökningen (s. 37). Jag valde att använda mig av ett subjektivt urval, 
vilket i min studie innebar att alla socialarbetare i de båda valda kommunerna 
inte hade samma förutsättning att bli utvalda i undersökningen. Urvalet 
innebar att jag valde de socialsekreterare som arbetade vid ekonomienheterna 
i kommunerna och innehade kunskaper kring det ekonomiska biståndet för att 
de skulle bidra med den information jag behövde utifrån uppsatsens syfte 
samt för att kunna besvara undersökningens frågeställningar.  

Min kontakt med kommunerna etablerades via telefon med 
verksamhetscheferna för individ- och familjeomsorgen. Personerna i fråga 
var mycket positiva till min undersökning. I den ena kommunen fick jag fyra 
namn på socialsekreterare som jag kunde kontakta, varav den första jag 
pratade med i telefonen erbjöd sig att vidarebefordra det informationsbrevet 
som jag skulle skickade ut vecka 13 till sina medarbetare. Därefter var det två 
stycken informanter som erbjöd sig att ställa upp på intervju. I den andra 
kommunen kontaktade jag socialsekreterarna via e-post då viss 
kommunikation etablerats tidigare via uppsatssondering på Linnéuniversitet. 
Till denna kommun skickade jag informationsbrev till samtliga under vecka 
13 och var och en fick sedan höra av sig till mig om de kunde tänka sig att 
delta, vilket gav mig tre informanter (se bilaga 1.). Både verksamhetscheferna 
och socialsekreterarna fick möjlighet att tillgå transkriberingen av genomförd 
intervjun, vilket de avböjde, men alla parter ville gärna ta del uppsatsen i 
färdigt format. 

Mitt mål var att intervjua fyra till sex socialsekreterare, vilka helst skulle ha 
bredd gällande kön, ålder och arbetslivserfarenhet. Med detta syftade jag till 
att socialsekreterarna helst ska ha arbetat olika länge med utredningar av 
försörjningsstöd, variera i ålder samt vara jämnt fördelade mellan kvinnor 
och män. Tanken var att jag skulle få ett bredare och vidare perspektiv samt 
variation på informanter för att empirin skulle bli så omfattande som möjligt. 
Eftersom majoriteten av socialsekreterare i kommunerna var kvinnor och 
kommunerna var relativt små var jag tvungen att bortse från mitt mål 
gällande variation av kön och ta vara på de personer som var villiga att ställa 
upp på intervju. Informanterna som deltog varierade dock i ålder och hade 
olika lång arbetserfarenhet. I kommunerna arbetade totalt åtta personer med 
ekonomiskt bistånd varav fem av dem valde att delta i undersökningen. Fyra 
av informanterna var kvinnor och en var man, åldrarna varierade mellan cirka 
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30-50 år samt att deras arbetserfarenhet av ekonomiskt bistånd varierade 
mellan fyra till tolv år.  
 
5.2 Tillvägagångssätt 
Nedan följer en kortare beskrivning av hur jag gick tillväga för att finna 
relevant litteratur till min uppsats. Jag ger också en beskring av den 
intervjuform jag använde mig av för att finna mitt empiriska material som 
bestod av fem intervjuer av socialsekreterare som arbetade med ekonomiskt 
bistånd i två mindre kommuner i Kalmar län.  
 
5.2.1 Litteraturanskaffning 
För att få kunskap kring bakgrund och tidigare forskning om mitt valda 
uppsatsämne sökte jag skriftliga källor i form av böcker rapporter, artiklar, 
avhandlingar och viss lagtext via tidigare använd kurslitteratur, 
Linnéuniversitetsbiblioteket, LIBRIS, samt stadsbiblioteket i Oskarshamn. 
Jag valde även en metodbok som omfattar intervjun för att underbygga mitt 
val. Övrig litteratur valdes för att de belyste empowerment, ekonomiskt 
bistånd och maktperspektiv, som var användbart för att bilda en grund och 
förutsättning för att besvara mina frågeställningar. Utgångspunkter var att all 
litteratur skulle vara utgivet under 2000-talet, detta för att materialet skulle 
vara aktuellt då jag inte ville göra en studie för att se förändring över tid. Jag 
beslutade dock att inkludera en avhandling från år 1999, samt en bok från 
1998, detta för deras relevans till syftet och begreppsförklaringen i min 
undersökning.  
 
Jag använde mig även av elektroniska källor i form rapporter och statisktik 
från socialstyrelsens hemsida, samt artiklar. De internationella artiklarna fann 
jag genom att söka i Linnéuniversitets databas för institutionen för socialt 
arbete, Social Services Absracts. Då mina två teman empowerment och 
maktperspektiv gick ihop med varandra kunde jag använda mig av samma 
sökord för att finna relevanta och användbara artiklar till min uppsats. Jag 
kombinerade sökorden social work med empowerment och power vilket 
resulterare i ett 50-tal artiklar vilket jag ansåg var överkomligt att välja bland. 
Jag valde de artiklar som jag ansåg relevanta för mitt syfte med uppsatsen 
vilket blev två stycken. Då jag letade artiklar kring ekonomiskt bistånd stötte 
jag på problem. Vilka sökord jag än kombinerade med low income groups så 
visade mitt resultat artiklar om unga, studenter, familjer, barnfattigdom och 
andra områden som jag valt avgränsa mig från. Då jag har ett brett perspektiv 
över individers ekonomiska svårigheter såg jag det inte som självklart att 
inkludera artiklar som inte var relevanta utifrån min avgränsning och syfte, 
vilket troligtvis skulle förvirra läsaren. Därför fann jag inga relevanta 
internationella artiklar som belyste ekonomiskt bistånd, som jag dock anser 
mig ha kompenserat med svenska böcker, rapporter, avhandlingar och 
artiklar. 
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5.2.2 Intervju 
Det finns många olika typer av intervjuer, men det gemensamma draget är 
insamlingen av data, kravet på informanter, samt forskarens förmåga att ställa 
frågor som förhoppningsvis ger fyllig och bred information (Robson 2002, s. 
269). Kvale och Brinkman (2009) beskriver metod som ett mekaniskt följe av 
regler för att slutligen nå ett mål (s. 98). De säger även att intervju som metod 
ger kunskap som bildas med hjälp av frågor och svar mellan den som 
intervjuar och informanten (s. 70). De beskriver vidare den kvalitativa 
forskningsintervjun som ett försök att utveckla mening av 
undersökningspersonernas erfarenheter (s. 17). 
 
Att utforma en intervjuguide var en del i min strävan efter att inhämta 
empirisk kunskap och material för att besvara undersökningens syfte. Den 
kan liknas med det Kvale och Brinkman, S (2009) beskriver som en 
blandning av struktur men även viss öppenhet för fenomenet som undersöks 
och utrymme för följdfrågor och utsvävningar (s. 43, 46). Min intervjuguide, 
(se bilaga 2.), kan även liknas med det Denscombe (2009) beskriver som 
semistrukturerad intervju, där den som intervjuar utgår från en intervjuguide 
men ändå kan vara flexibel gällande frågornas ordningsfölj samt att 
informanten har möjlighet att svara utförligt på frågorna (s. 234-235). 
Intervjuguiden i denna undersökning (se bilaga 2.) innehöll tre teman som 
speglade studiens frågeställningar. Därefter följde ett antal underfrågor som 
jag som intervjuare ställde med syftet att inhämta material som svarade på 
temafrågan men också med utgångspunkt att samtalet skulle flyta på bra. Jag 
som intervjuare bedömde även om någon diskussion krävde följdfrågor och 
om utrymme fanns. För att kunna ställa relevanta frågor krävdes kunskap 
som jag inhämtade genom litteratur och teoretiska studier (s. 98, 123, 146-
147). 
 
Jag genomförde ingen pilotintervju för att testa min intervjuguide innan min 
insamling av empirin. Dock hade jag flertalet läsare som gick igenom min 
intervjuguide och gav synpunkter och tips för att frågornas utformning skulle 
passa till syftet och att ordningsföljden var rimlig. Även vissa språkmässiga 
korrigeringar gjordes för att frågorna skulle vara så begripliga och 
lättförståeliga som möjligt (se bilaga 2.). Alla intervjuer genomfördes på 
socialsekreterarnas tjänsterum, vilket betyder att jag under två dagar reste till 
mina informanter för att genomföra intervjuerna, en dag i vardera kommun. 
Jag spelade in samtliga intervjuer med hjälp av en mp3 och materialet 
transkriberades för att jag sedan skulle kunna bearbeta det. När jag 
analyserade mina intervjuutskrifter valde jag att tematisera materialet efter 
det mest återkommande området som samtalen behandlade. Jag försökte 
därefter se en koppling mellan de olika teman för att skapa en röd tråd mellan 
undersökningens frågeställningar. 
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5.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Jacobsson (2008) beskriver att begreppen reliabilitet och validitet kan vara 
svårt att uppfylla och använda i diskussioner kring kvalitativa 
undersökningar, på grund av dess betydelse att vara säker och sann kunskap 
som kan anses vara för stort att uppnå. Istället rekommenderas att 
undersökningen är rimlig och välgrundad och innehåller reflektion kring 
metodologiska problem (s. 165-166). I min undersökning har jag burit med 
mig ovanstående resonemang, men i text valt att använda mig av begreppen 
validitet och reliabilitet, tack vare dess tydliga begreppsförklaring som ligger 
till grund för mitt vidare reflekterande av undersökningen. 
 
Enligt Denscombe (2009) innebär validitet att forskare måste försäkra sig om 
att deras insamlade data är äkta och korrekt, vilket gör att resultatet går att lita 
på (s. 380). Med andra ord beskrivs validitet som att relevanta frågor ställs, 
exempelvis under en intervju, som gör att insamlad data besvarar 
undersökningens syfte (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2003, s. 106–108). 
Jacobsson (2008) beskriver validitet som att forskaren ska vara säker på att 
mäta det som är avsett att mäta (s. 165). För att min intervjuguide skulle 
innehålla relevanta frågeställningar och jag som intervjuare skulle vara säker 
på att de gav mig material som besvarade uppsatsens frågeställningar, var det 
flertalet personer som läste igenom, reflekterande och tillsammans med mig 
diskuterade intervjuguiden, både gällande ordningsföljd, relevans och 
förståelse av frågorna. Det noggranna utformandet av intervjuguide samt den 
semistrukturerade intervjuformen som skapade möjlighet för följdfrågor, kan 
ses som steg i strävan efter att höja studiens validitet. 
 
Denscombe (2009) beskriver reliabilitet som att en undersökning ska kunna 
upprepas med samma tillvägagångssätt och resultat (s. 381). Djurfeldt, 
Larsson & Stjärnhagen (2003) beskriver i samklang med Denscombe att hög 
reliabilitet innebär att samma form av undersökningar ger samma svar, eller 
med andra ord, slutsatsens tillförlitlighet i förhållande till teoretiska 
utgångspunkter (s. 108–109). För att öka reliabiliteten har jag noggrant gått 
igenom såväl litteratur som intervjumaterial, detta för att vara minimera 
risken för feltolkningar.  Att studiens resultat och tillvägagångssätt skulle 
vara samma vid en upprepning går dock inte att fastställa. Även om 
socialsekreterarna som ingick i mitt urval bidrog med betydelsefullt material 
för att studiens syfte skulle kunna besvaras, så var undersökningens urval litet 
i storlek och jag anser generaliserbarheten som omöjlig. Det går inte att påstå 
någon reliabilitet och att resultaten skulle gälla i övriga riket, då jag endast 
intervjuade fem socialsekreterare. 
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5.4 Styrkor och svagheter 
Fördelen med intervju som vald metod innebär ett möte mellan en forskare 
och en informant som gör det lättare att transkribera då en person pratar i 
taget (Denscombe 2009, s. 235). Det är även positivt att det inte råder något 
större krav på teknisk utrustning för att genomföra intervjun, informanterna 
har stora möjligheter att utveckla och förklara sina synpunkter, det råder hög 
flexibilitet och justeringsmöjligheter efter hand under intervjun, 
svarsfrekvensen är hög samt att användningen av ljudupptagning ger 
fullständig dokumentation över det som sagts (Denscombe 2009, s. 28–29, 
259, 267-268).  
 
Svagheter men min undersökning anser jag vara mina få erfarenheter av att 
genomföra en forskningsintervju. Då min intervjuguide var färdig, tog jag 
min mp3 och åkte till mina informanter för att intervjua. I efterhand känner 
jag att jag innan genomförandet av intervjuerna borde varit mer påläst om 
ämnet. Hade jag varit mer påläst tror jag att det hade underlättat att ställa mer 
och rätt följdfrågor samt problematisera av informanternas svar istället för att 
godkänna deras reflektioner bara för att de innehöll vissa ord, exempelvis 
individuell bedömning, riksnorm, eller delaktighet. I efterhand anser jag 
borde ha genomfört en eller fler pilotintervjuer för att lära mig ifrågasätta mer 
och önska bättre förklaringar av informanterna.  
 
5.5 Etiska överväganden 
Då man beaktar forskningsetiken över de som deltar i undersökningen, så 
kallade informanter, finns fyra huvudkrav i form av informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet 2002, s. 6).  
 
Informationskrav är viktigt för att ingen ska bli tvingad att ställa upp på 
intervju utan deltagandet är alltid vara frivilligt. För att de ska kunna ta 
ställning och avgöra om de vill delta eller inte har alla tänkbara informanter 
fått tillgång till syftet med min undersökning, hur jag har tänkt hantera 
insamlad data samt varför individen blivit utvald (Denscombe 2009, s. 197). 
För att mina tillvägagångssätt skulle ska vara så etiskt som möjligt 
kontaktade jag enhetschefer via telefon för att informera om syfte med 
undersökningen, vad jag önskade få hjälp med, samt frågade om kontakt med 
socialarbetarna var okej. Detta resulterade i att jag fick ett godkännande från 
överordnade organ i verksamheten, vilket i mitt fall var enhetscheferna. Med 
socialsekreterarna var min första kontakt via telefonen och därefter via e-
post. De fick ta del av mitt informationsbrev, (se bilaga 1.), och därefter 
besluta om eventuellt deltagande.  
 
I vetenskapsrådet (2002) går även att läsa om samtyckeskravet som innebär 
att deltagarna i undersökningen har självbestämmanderätt om medverkan, hur 
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länge de vill delta och på vilka villkor, samt att det inte får föreligga några 
krav mellan forskare och informant (s. 9-10). För att ta hänsyn till detta krav 
poängterade jag innan varje intervju att deltagandet var frivilligt och att 
intervjun när som helst kunde avbrytas. 
 
Konfidentialitetskravet innebär respekterande av deltagarnas rättigheter, 
integritet och värdighet samt undvikande av att de deltagande individerna i 
forskningsprojektet inte lider någon skada av att informationen som insamlats 
publiceras offentligt (Vetenskapsrådet 2002, s. 5). Jag anonymiserade 
materialet på så vis att de fem informanterna i mitt resultat kodades med 
varsin siffra som inte hade att göra med vilken ordning jag hade genomfört 
intervjuerna. Jag kan trots detta inte säkert avgöra om socialsekreterarna från 
varje kommun som deltog i min undersökning känner igen eller tro sig känna 
igen karaktärsdrag från sina kollegor, beroende på att de visste vilka som 
deltog och eventuellt talade öppet med varandra. 
 
Nyttjandekrav innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att materialet som 
samlas in för undersökningens ändamål inte får utlånas, användas för beslut 
eller åtgärder som kan påverka informanten (s. 14). Materialet jag samlade in 
användes enbart för min undersöknings ändamål. Jag lagrade intervjuerna 
och transkriberingarna på ett USB som jag mestadels av undersökningstiden 
burit med mig. 
 



 

 

 

  29 (51) 
 

6. Resultat och analys 
Nedan följer resultatet av min undersökning. Jag har valt att redovisa 
resultatet och analysen i tre delar med vissa underrubriker, dessa utifrån mina 
frågeställningar för att det både ska bli överskådligt och lätt för läsaren att 
orientera sig. 
 
Socialsekreterarna som arbetade med ekonomiskt bistånd och deltog i min 
undersökning hade akademiskt examen i form av socialpedagog eller 
socionom. Arbetserfarenhet varierade mellan fyra och tolv år. Gemensamt för 
de båda kommunerna var att de minst en gång i månaden träffade varje 
klient, en del oftare beroende på behov. Antalet ärenden som varje 
socialsekreterare handlade varje månad varierade lite mellan kommunerna. I 
den ena var genomsnittet cirka 40 ärenden varav 20 långvariga, medan det i 
den andra rörde sig om cirka 25 ärenden varav 10 långvariga.  
 
Då varje klient hade kontakt med socialsekreterarna var målet att de skulle 
träffa samma handläggare, men på grund av olika anledningar kunde det inte 
alltid följas. Exempelvis då personkemin inte stämde, personalomsättningar 
förekom, vid föräldraledighet eller då socialsekreteraren kände att hon/han 
hade kört fast och önskade handläggarbyte. 

6.1 Skälig levnadsnivå 
6.1.1 Långvarig biståndsmottagare 
Då socialsekreterarna reflekterade över begreppet långvarig 
biståndsmottagare skilde det sig från hur Bergmark och Bäckman (2007) 
definierade begreppet (s. 138). Socialsekreteraren såg de klienter som varit 
aktiva från 3-6 månader till flera år som långvariga.  
 

”Alltså vi gör ju någon åtskillnad när man varit aktuell, för 
ungdomar upp till 25 år…..när dom har varit aktuella mer än tre 
månader då brukar vi göra en fördjupad intervju med dom…..vi 
pratar lite mer djupgående då och ett halvår för dom som är över 
25. Så efter ett halvår kan man ju säga att dom är 
långvariga…..personligen när jag tänker på långvarig, så tänker 
jag på dem som har gått här i flera år” (Informant 2). 

 
Socialsekreterarna betonade att långvariga biståndsmottagare även kunde 
vara de klienter som erhöll kompletterande bistånd om de hade viss inkomst, 
eller bistånd med återkrav i väntan på utredning från försäkringskassan, 
medan många hade det ekonomiska biståndet som sin enda försörjning. De 
ansåg även i likhet med socialstyrelsens bedömning att de långvariga 
biståndsmottagarna ofta var de individer som hade något mer bekymmer än 
arbetslöshet, såsom fysiska eller psykiska orsaker (Socialstyrelsen 2003 (1.), 
s. 18-19). Oavsett om det ekonomiska biståndet inkluderade klienter som 



 

 

 

  30 (51) 
 

erhöll kompletterande bistånd, bistånd med återkrav eller som enda 
försörjningsskälla gjorde varje informant en egen bedömning om vad en 
långvarig biståndsmottagare innebar. Då en långvarig biståndsmottagare sågs 
som de individer som haft behov av ekonomiskt stöd under flera år blir det 
lite motsägelsefullt med målet för det ekonomiska biståndet. (Socialstyrelsen 
2010 (1.) visade statistik på att många individer är i behov under väldigt lång 
tid trots att syftet med biståndet var ett tillfälligt stöd under en kort period av 
individers försörjningsproblematik (s. 5-6, 9). Socialsekreterarna definierade 
de kortvariga biståndsmottagarna som de som erhöll ekonomiskt bistånd 
mindre än tre månader i sträck medan definitionen av långvarigt 
biståndsbehov stretade åt olika håll. Citatet ovan klargör att det inte finns 
någon enhetlig definition av begreppet. Att betrakta en klient som var aktiv 
under två månader som kortvarig, samt en klient som varit aktivt under flera 
år som långvarig biståndsmottagare, kan medföra svårigheter att definiera de 
klienter som befinner sig mitt emellan tidsperspektiven. Det ekonomiska 
biståndet som ska vara ett tillfälligt stöd under en kort period men det saknas 
tydliga definitioner och riktlinjer för vad som menades med tillfälligt och 
långvarigt biståndsbehov, vilket kan medföra olikheter då socialsekreterarnas 
skapar egna definitioner och bedömningar av klienten, både gällande delmål 
och strävan efter egenförsörjning. Tydliga definitioner och riktlinjer kan 
medföra enhetligare beslut och mål som det ekonomiska biståndet kräver 
eftersom det enbart som tidigare nämnt ska vara ett tillfälligt ekonomiskt 
stöd. 

6.1.2 Riksnorm 
Då socialsekreterarna ansåg sig bedöma den skäliga levnadsnivån utgick de 
ifrån den tidigare nämnda rekommendationen, det vill säga risknormen. 

”Det finns ju till exempel en riksnorm att utgå ifrån när vi tänker 
vad som är en skälig levnadsnivå. Det är ganska detaljerat inom 
flera områden” (Informant 1). 

I bedömningen av den skäliga levnadsnivån jämförde även socialsekreterarna 
med det som en låginkomsttagare på orten normalt kunde kosta på sig, det 
vill säga det allra nödvändigaste. I kommunerna kunde även riksnormen 
beräknas, i likhet med Socialstyrelsens föreskrifter, till både högre och lägre 
kostnader (Socialstyrelsen 2003 (1.), s. 42-44). Då klienter i kommunerna 
beviljades lägre belopp än vad riksnormen angav berodde det enligt 
socialsekreterarna på att hon/han erhöll kompletterande bistånd eller att de 
inte uppfyllde kraven för erhållandet, exempelvis inte var tillräckligt aktivt 
arbetssökande. Undersökningen visade en tendens på att det oftare var 
långvariga biståndsmottagare som beviljades högre summor än vad 
riksnormen angav, detta eftersom de under relativt lång tid levt med 
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begränsad ekonomi och behövde extra ekonomiskt stöd till exempelvis 
möbler, kläder, glasögon eller aktivitetskostnader för barn. 

”Ja det kan det ju vara eftersom de under så lång tid haft så 
torftig ekonomi. De kan ju behöva glasögon, tandvård och sånna 
saker som de kortvariga inte har ett behov av på samma sätt för 
de kan ju få sitt behov tillgodosett innan eller efter de är 
berättigade till försörjningsstöd” (Informant 5). 
 

Att långvariga biståndsmottagare oftare beviljades högre bistånd än 
kortvariga var en självklarhet och kunde också ses som en rättighet för de 
klienter som under lång tid levt med ekonomiskt bistånd, detta eftersom 
riksnormen inte tillåter extra utgifter för exempelvis vinterkläder, 
fritidsaktiviteter eller glasögon som varje individ har rätt till för en skälig 
levnadsnivå (Socialstyrelsen 2003 (1), s. 40). Ett vidare resonemang i denna 
fråga blev hur socialsekreterarna gick tillväga med den individuella 
bedömningen och vad det innebar. Då socialsekreterarna hänvisade till 
riksnormen i bedömning av den skäliga levnadsnivån kunde det kopplas till 
det som flertalet författare beskriver som svårighet med det ekonomiska 
biståndet. Det vill säga att socialsekreterarna har i uppgift att både ta hänsyn 
till nationell lagstiftning, kommunala riktlinjer samt det egna 
handlingsutrymmet som innefattas av individuell bedömning (Billquist 1999, 
s. 162-163, 167, 202, 221; Hjort 2010, s. 12-13, 54).  

6.1.3 Individuell bedömning 
Då socialsekreterarna reflekterade över vad som menades med den 
individuella bedömningen gavs många exempel utifrån barnperspektivet och i 
likhet med Hjort (2010) ansåg informanterna att den skäliga levnadsnivån 
innefattade mer än bara ekonomi och siffror (s. 55).  
 

”För en barnfamilj till exempel så handlar det ju om att allting 
fungerar runt omkring, det är ju klart att det handlar om 
ekonomin och att man måste ha en viss skälig levnadsnivå rent 
ekonomiskt rent siffermässigt, men även det måste ju fungera med 
barnomsorg, det måste fungera på med arbete eller den 
sysselsättning man är inne i för att må bra. Det handlar ju inte 
bara om ekonomin” (Informant 2). 

 
Då det gällde individuella bedömningar var målet att individualisera 
insatserna så att den enskilde skulle få möjligheten till självmakt 
(Socialstyrelsen 2003 (1.), s. 18-19). Socialsekreterarna uppvisade olikheter i 
hur mycket hänsyn som togs till barn- respektive vuxenperspektivet. Ena 
kommunen uppvisade att större hänsyn till om en förälder inte gjort allt som 
står i genomförandeplanen än om en ensamstående inte skött sina åtaganden. 
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Detta förklarades av socialsekreterarna som att det i barnfamiljer var fler 
individer som blev drabbade av beslutet. Oavsett om reflektionerna kretsade 
kring barnfamiljer eller ensamstående hänvisade socialsekreterarna ständigt 
till den individuella bedömningen. 

 
”Ja alltså det är ju ett mångfaldsbegrepp skälig levnadsnivå och 
ska man bryta ned det till individen så måste man ju utgå från 
individen och då gör man ju individuell bedömning” (Informant 
5) 
 

Vissa informanter reflekterade även över det tidigare nämnda dilemmat att 
förena krav och villkor med att samtidigt göra en individuell bedömning och 
tillgodose klientens behov. Exempel på dessa svårigheter och då klienten 
hamnade mellan stolarna var då hon/han varken ansågs vara arbetsför eller 
sjuk, och därför placerades mellan olika myndigheter. Denna situation gällde 
generellt sett de som var långvariga biståndsmottagare, att individen i fråga 
inte förstod sin sjukdomsproblematik och inte ville söka hjälp, hade varit 
ifrån arbetsmarknaden under lång tid på grund av tidigare problematik eller 
inte behärskade svenska språket. 
 

”Det är ganska svårt ibland för det är ganska svart eller vitt, 
antingen så är man aktivt arbetssökande och står till 
arbetsmarknadens förfogande eller så är man sjukskriven. Det är 
liksom dom två alternativen som finns egentligen, men många är 
ju lite där emellan…..Då ställer vi krav att man ska söka jobb 
som så kanske man inte riktigt förmår men man blir heller inte 
sjukskriven av läkare” (Informant 4). 
 
”Det gäller ju att stötta dem samtidigt som vi sätter vissa krav för 
att uppnå, för att vara berättiga till ekonomiskt bistånd så det är 
ju en svår balansgång där” (Informant 2). 

Balansgången som socialsekreterarna menar måste till för att förena villkor 
och krav med att samtidigt göra en individuell bedömning, kan kopplas till 
redogörelsen Öquvist (2008) gör av systemteorin (s. 61-62, 69-70). 
Socialsekreterarnas uppgift blir således att identifiera klientens problem, vad 
det är som gjort att hon/han hamnar i den svåra ekonomiska situationen, och 
därefter se vilka tillvägagångssätt och interventioner som lämpar sig bäst för 
att lösa situationen. Svårigheterna för socialsekreterarna uppstår då de både 
ska se till individens totala situation, men ändå förhålla sig till sina normer 
och riktlinjer vilka inte alltid omfattar det behovet klienten har. Förklaringen 
till varför klienten placerades mellan olika myndigheter kunde enligt 
socialsekreterarna vara då samverkan inte fungerade på grund av 
myndigheters olika regelverk och olika sätt att se på klientens situation. 



 

 

 

  33 (51) 
 

6.1.4 Genomförandeplan 
I båda kommunerna utformades en genomförandeplan som var det mest 
förekomna begreppet för den, oftast skriftliga, handlingen som 
socialsekreteraren utformade tillsammans med klienten och som innefattade 
både långsiktiga och kortsiktiga mål. Planen reviderades i behov genom det 
socialsekreteraren kom fram till gemensamt med klienten på de 
återkommande mötena. Genomförandeplanen kan liknas med ett 
systemteoretiskt förhållningssätt där målet är att urskilja individens olika 
delar i tillvaron som påverkar varandra för att därefter se vilken förändring 
och problemlösning som kan gynna klientens situation (Öquist (2008), s. 7, 
12, 27-28). I praktiken kunde genomförandeplanen exempelvis innefatta 
redogörelser kring anledning till ansökan, socialbakgrund, civilstatus, hälsa, 
information, arbetshistorik, samtycke och självkart den ekonomiska 
situationen. Enligt socialstyrelsen kan detta ses som en del i strävan efter att 
utredningen ska vara av kvalitet (Socialstyrelsen 2003 (1.), s. 24-25). I 
undersökningen var dock inte hänvisning till genomförandeplanen den mest 
förekommande i förklaring av den individuella bedömningen. Informanterna 
utryckte att genomförandeplanen oftast var skriftlig, varav den istället enligt 
resonemanget som Öquist (2008) för av systemteorin alltid borde vara det. 
Planen borde ur ett systemteoretiskt tänkande ses som en överenskommelse 
mellan socialsekreteraren och klienten, där båda parter har nytta av den. 
Socialsekreteraren för systematiken i bedömningen, klarläggandet av 
individens situation samt vetskapen om vad klienten ska ha genomfört till 
kommande möte. Klienten skulle med en klar och tydlig genomförandeplan 
lättare kunna följa hur processen mot ett självständigt liv ska gå till, vilka 
delmålen är, vilka villkor och krav som råder, alltså bli mer delaktig. Även 
om genomförandeplanen fick visst utrymme i socialsekreterarnas reflektioner 
lyftes den inte fram som en tydlig metod att gå tillväga med i bedömningen 
av den skäliga levnadsnivån. Då båda kommunerna också strävade efter så 
lika bedömning av klienterna som möjligt skulle genomförandeplanen kunna 
ses som ett steg på vägen mot enhetlighet men också ökad klarhet rådande 
målen att individen skulle bli självständig och genom delaktighet utveckla 
självmakt. 

6.2 Självständigt liv 
6.2.1 Självförsörjning 
Då socialsekreterarna reflekterade över klientens självständighet lades oftast 
betoningen på självförsörjning. En del socialsekreterare reflekterade vidare 
och ansåg att för att en individ ska bli självständig krävdes hänsynstagande 
till hela klientens livssituation, vilket också bekräftade att helhetsbild var ett 
steg i kartläggningen av försörjningsproblematiken (Socialstyrelsen 2003 
(1.), s. 16, 27; Öquist 2008, s. 12, 22). 
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”För mig innebär nog ordet självständig mer att man klarar av 
att hantera sin situation…..Och det innefattar väl i och för sig 
också att man klarar av sin ekonomiska situation och ser till att 
man har en egen försörjning” (Informant 2). 
 
”Visst vi pratar ju mycket, det är ju väldigt mycket ekonomi, och 
siffror, och regler…..det handlar om mycket annat i personens 
livssituation också som man pratar om. Alltså det påverkar ju 
hela livet, också det här att arbeta mot självförsörjning, det är ju 
en stor del av hela ens liv” (Informant 1). 

 
Då en långvarig biståndsmottagare blev självförsörjande skedde det generellt 
sett enligt socialsekreterarnas reflektioner sällan via arbete utan annan 
försörjningskälla såsom försäkringskassan, detta i likhet med Bergmark och 
Bäckman (2007) (s. 136). 
 

”Alltså blir en person som har gått här under väldigt lång tid 
självförsörjande så är kanske det vanligaste, att det är genom 
försäkringskassan, alltså sjukersättning, aktivitetsersättning eller 
något sådant och ibland kan man väl tycka att ja, alltså det är väl 
kanske lite tråkigt egentligen att, eh, ja att personen inte kan 
komma ut i arbete och så. Samtidigt så får man ju utgå från 
individen och tänka att ja men det här är rätt för den individen, 
det här är ju inget misslyckande utan den här personen har 
hamnat rätt och den är självförsörjande” (Informant 1). 
 

Efter det att klienterna blev egenförsörjande och inte erhöll ekonomiskt 
bistånd längre, fanns även möjligheten till fortsatt råd och stöd. Även att 
klientens kontakt med socialtjänsten avslutades, exempelvis genom 
erhållandet av annan socialförsäkring från försäkringskassan, studier, arbete 
eller att individen träffade någon som gjorde att ekonomin gick runt, eller 
slutligen flyttade från kommunen, hände det enligt socialsekreterarna att 
individen var i fortsatt behov av råd och stöd. Förklaringen till den i vissa fall 
fortsatta kontakten berodde enligt socialsekreterarna på den tryggheten som 
skapades efter långvarig kontakt, men även individens behov av råd och stöd 
eller insatsen egna medel.  
 

”Fast vanligast är ju att är man avslutad här så är man avslutad 
och många vill ju inte ha kontakt med oss då, det är det allra 
vanligaste. Men som sagt det händer att vi har alltså även ett 
möte någon månad efteråt, alltså personen kanske är väldigt 
osäker på hur ska jag klara mig själv och lite grann att man finns 
med som råd och stöd” (Informant 1). 

 



 

 

 

  35 (51) 
 

”Men det kan ju vara så här att den här personen har egen 
ekonomi men ändå klarar han inte att betala räkningarna till 
exempel, det här funkar inte. Då kan vi erbjuda egna medel och 
det gör ju att den personen får lämna pengarna till oss och så 
betalar vi räkningarna sen sätter vi in resten på hans konto, eller 
portionerar ut veckovis som en hjälp och stöd till dom” 
(Informant 3). 
 

Att socialsekreterarna först ansåg att självständighet innebar självförsörjning 
och därefter visade klientens möjlighet att ha fortsatt råd och stöd kontakt 
tyder trots allt på att en individ som blev självförsörjande inte per automatik 
behövde betyda att hon/han var självständig. Under tiden en individ erhöll 
ekonomiskt bistånd skulle hon/han antingen vara aktivt arbetssökande eller 
uppbära medicinskt underlag. Vid förekomst av medicinskt underlag utgick 
socialsekreterarna ifrån det. Informanterna påpekade därför att läkarens 
formuleringar inte fick innehålla några tvivelaktigheter, då det innebar avslag 
på klientens ansökan. Då en klient inte erhöll något medicinskt underlag 
skulle han/hon istället stå till arbetsmarknadens förfogande, vilket kan liknas 
med den arbetsmodell Byberg (2002) benämner Uppsalamodellen (s. 68-69). 
 

”Att man själv bidrar till försörjning utifrån de förutsättningar 
man själv har då va och har man ingen fysisk eller psykiskt 
funktionshinder som gör att man inte kan stå till 
arbetsmarknadsförfogande, då förväntar vi oss att man är aktivt 
arbetssökande, att man är på, att man hela tiden vill förändra sin 
situation” (Informant 5). 

 
Om det visade sig att klienten inte kunde uppfylla målen i 
genomförandeplanen ansågs socialsekreterarna sig backa i de krav som 
ställdes. Att backa i krav för att hitta rimliga mål som skulle göra 
individen mer självständig ansåg socialsekreterarna inkludera ett 
systemteoretiskt tänkande. De betonade vilken av föreningen mellan att 
ställa rimliga villkor utifrån klientens förmågor och resurser, vilket 
gjorde ett systemteoretiskt helhetstänkande för hans/hennes situation en 
del i balansgången att finna rimliga mål. Det bekräftar också det 
resonemang Minas (2008) för om att arbetskravet har stor prioritet 
samtidigt som hänsyn ska tas till andra orsaker som bidragit till behovet 
av ekonomiskt bistånd (s. 166). 
 

”Mycket återkommer ju till de här med krav som vi ställer för att 
man ska vara berättigad, men mycket handlar ju om, man pratar 
med klienten om mycket annat i deras liv för allt hänger ju ihop 
också och många är ju ensamma människor och att man bara har 
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oss som stöd och hjälp, att man blir en viktig del i deras liv, man 
känner till deras mormor och mostrar och sådär” (Informant 4). 

 
Socialsekreterarna såg generellt sett försäkringskassan, arbetsförmedling, 
psykiatrin och hälso- och sjukvården i form av hälsocentralen som nära 
samarbetspartner. Alla informanter lade stor vikt vid att ett välfungerade 
samarbetet var avgörande för klientens bästa och såg det som ett 
tillvägagångssätt för att skaffa sig helhetsbild av klientens totala situation och 
klarlägga vilka problemlösningar som kunde tänkas vara bäst utifrån den 
enskilde. Då samverkan inte fungerade som socialsekreterarna ansåg vara till 
det bästa förklarades det som tidigare nämnt med myndigheters olika 
regelverk och därmed olika sätt att se på klientens situation. 
 

”Så att man försöker samverka och få en helhetsbild och så att 
klienten ska slippa springa emellan olika och få olika information 
och för att vi ska få ringa varandra och så, så då träffas man alla 
är med och planerar och vet vad som bestäms” (Informant 4). 
 

Det förekom även ett nära samarbete kollegor emellan i kommunerna och 
många ärenden eller situationer diskuterades igenom i arbetsgruppen. Detta 
kan liknas med det Goffman (2007) säger angående team som diskuterar 
möjliga tillvägagångssätt i olika situationer (s. 79, 155-156). För 
socialsekreterarna innebar det samtal för hur de skulle gå tillväga med olika 
klienter, detta som en strävan efter att arbetsgruppen skulle arbeta på ett 
enhetligt sätt med samma bedömningar av klienter i liknande situationer. 

 
”Och så strävar vi efter att göra så lika som möjligt ändå så att, 
sen är vi olika till person men ändå så att det inte ska spela så 
stor roll vem man kommer till, man ska ändå få en likvärdig 
bedömning så utifrån det pratar vi väldigt mycket om hur tycker 
du här, och hur ska jag göra och tänker jag rätt och tycker vi lika 
och så där. Sen har man ju också ett visst utrymme och 
delegation också men vi strävar ändå efter att det ska vara så lika 
som möjligt” (Informant 4). 
 
”Vi har ju ärendekonferens en gång i veckan där vi tar upp 
speciella ansökningar och så men vi samråder ju jättemycket med 
varandra emellan också, gör vi” (Informant 4). 
 
”Vi pratar mycket oss kollegor sins emellan och har gruppmöten 
och vi har handledning var tredje vecka. Alltså vi reflekterar 
mycket kring det och vad ska vi göra och vad vore bra och så 
vidare. Och vad är en bra väg att gå liksom” (Informant 1). 
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Organisationens struktur i de båda kommunerna kan liknas med integration, 
som enligt Minas (2008) innebär att alla socialarbetare ska vara involverade i 
alla ärenden (s. 153-155). Socialsekreterarna i kommunerna hade generellt 
sett även andra arbetsuppgifter utanför det ekonomiska biståndet, exempelvis 
medling, biståndshandläggning, egna medel, budgetrådgivning, 
dödsboendebehandlingar samt handläggning inom missbruk. Att de 
professionella var integrerade ansåg informanterna skapade ett 
helhetstänkande för klientens olika insatser. Ytterligare exempel på 
kommunernas integrationsstyrda arbete var socialsekreterarnas komplexa 
arbetssituation. I kommunerna var det ingen tydlig uppdelning mellan vem 
som ansvarade för vilka arbetsuppgifter vilket visade tecken på att 
specialisering av arbetet ännu inte genomförts, även om samverkan med 
andra myndigheter och kollegor visade sig vara väl etablerat och utformat i 
arbetet. Socialsekreterarna förklarade sig behjälpliga med en mängd olika 
arbetsuppgifter som kan liknas med det som personliga ombud är tänkta att 
ansvara för, det vill säga att tillsammans med klienten planera, genomföra 
och följa upp uppdrag som definierats av klienten, exempelvis stöd och hjälp 
i kontakt med socialtjänst eller andra myndigheter. För socialsekreterarna var 
det arbetsuppgifter som om att hjälpa klienten att fylla i ansökningar till 
försäkringskassan, exempelvis aktivitetsersättning, sjukersättning, eller hjälpa 
till att begära omprövning hos omprövningsenheten, försäkringskassan, hjälp 
med överklagan till förvaltningsrätten samt i vissa fall även till kammarrätten, 
som kunde liknas med det personligt ombud egentligen ansvarar för. Det 
förekom ej några reflektioner kring huruvida det uttalade handlingsutrymmet 
och flertalet arbetsuppgifter ökade risken för oklarheter mellan vad 
socialsekreterarna respektive personliga ombud ansvar för och vem klienten 
ska vända sig till med vilket ärende. 

”Ja, vi gör ju ganska mycket som personliga ombud gör, men det 
är väl också för att vi har utrymmet, hade vi haft dubbelt så 
många klienter hade vi kanske inte haft den tiden men det har vi 
ju nu. Det är ju också utifrån hur vi själva vill jobba, om vi vill 
göra sånt eller inte så att säga och vad klienterna vill” (Informant 
4). 

 
Informanterna betonade att hur behjälpliga de var gentemot klienter också 
berodde på vad han/hon önskade för stöd. De förklarade det som att vissa 
klienter enbart ville ha sitt bistånd som man var berättigad till, medan andra 
krävde mer hjälp och stöttning kring ekonomin eller exempelvis kontakten 
med andra myndigheter. Socialsekreterarna ansåg det dock överlag vara 
positivt med integrerat arbete både utifrån klientens synvinkel och den nära 
relationen, samt deras egen helhetssyn, men negativt med betoning på att 
hon/han inte blir specialist inom ett särskilt område.  
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”Jag tycker att det är, det är nog bra. Man får en relation och 
man lär känna varandra och får en fördjupad relation med tiden” 
(Informant 4). 
 
”Ja, det finns alltid för- och nackdelar men för klientens skull så 
tror jag att de blir mer sedda och handläggaren får en mer 
helhetsbild av deras situation i en liten kommun” (Informant 2). 

 
”Ibland är det nog bra, det blir ju enkelt för klienten att det inte 
är lika många personer att hålla reda på och ibland så är det 
kanske dumt och att det blir kanske rörigt för oss och man blir ju 
inte specialist kanske inom något område utan” (Informant 1). 

 
Denna del av resultat och analys visar att arbetet med ekonomiskt bistånd i de 
deltagande kommunerna kan kopplas både till standardiserat- och integrerat 
arbete. Informanterna har bekräftat det resonemang Hjort (2010) för kring att 
det standardiserade arbetet förknippas med metoder, såsom införandet av 
gemensamma regler och riktlinjer för hela riket, exempelvis riksnorm och 
arbetskrav (s. 3, 8). Socialsekreterarnas arbete i kommunerna kan dock anses 
vara en motsvarighet till standardiserat arbete då det inte råder någon tydlig 
uppdelning av arbetsuppgifter, exempelvis mellan ekonomienheten och 
personligt ombud, utan istället kan liknas med ett integrerat arbete, det vill 
säga det Minas (2008) anser innefatta mångfald av arbetsuppgifter helhetssyn 
och handlingsutrymme (s. 153-155). 

6.2.2 Klientens delaktighet och möjlighet att påverka 
För att klienten ska bli självständig krävs enligt Socialstyrelsen (2003) (2.) 
delaktighet och inflytande så att självbilden förändras, självförtroendet stärks 
och självmakten ökar (s. 39). Då socialsekreterarna reflekterade över 
klientens delaktighet och möjligheter att påverka hänvisade de till 
genomförandeplanen. 
 

”Men sen har vi nånting som vi kallar genomförandeplan där vi, 
där vi, beskriver och då får klienten vara med och utforma det 
också och beskriva vad personen ska titta lite närmare på till 
nästa månad om det är något särskilt som vi vill att dom tar med 
sig eller uppnår till nästa gång” (Informant 2). 
 
”Men då står det ju i alla fall vad har du för mål till exempel, så 
där är en helt öppen fråga vad klienten tänker om sitt liv och 
fortsättningen och vad är det han vill uppnå och på vilket sätt 
behöver du hjälp med det blir ju nästa fråga så där kan det ju 
egentligen vara öppen för vad som helst” (Informant 3). 
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Informanterna betonade dock att klientens möjligheter att påverka var 
begränsade inom vissa ramar och att det vid varje möte förekom uppföljning 
med kontroller av vad klienten hade gjort enligt planen och vad hon/han 
skulle göra till nästa gång.  

 
”Alltså dom har ju möjligt att påverka, men visst det är ju inom 
vissa ramar som jag sa. Det är ju egentligen antingen mot 
arbetsmarknaden man jobbar och med arbetsförmedlingen eller 
mer alltså att man ser att det finns sjukskrivning och läkarintyg 
och så vidare” (Informant 1). 

 
Informanterna i undersökningen bekräftade det resonemang Leonardsen 
(2007) för angående att se den ekonomiska svårigheten som ett individuellt 
problem där individen framstås ha orsakat sin situation och att samhället inte 
har något ansvar i förändringen (s. 8-9). Undersökningen visade att krav 
ställdes på att klienten antingen skulle vara aktivt arbetssökande eller erhålla 
medicinskt underlag. Detta gjorde att klientens delaktighet stor men fylld 
med ansvar och krav. Den enda möjligheten att påverka som 
socialsekreterarna lyfte fram var då klienten i genomförandeplanen fick svara 
på två öppna frågor gällande tankar om livet och vad hon/han önskar hjälp 
med.  
 
Leonardsen (2007) sa vidare att det sociala arbetet borde sträva efter att 
åstadkomma kollektiva förändringar, vilket inte kan ske om inte hänsyn tas 
till det sociala problem som råder och om inte gemensamma definitioner 
upprättas (s. 9). Informanterna i min undersökning försökte genom det 
integrerade arbetet att skapa bredare förståelse av individens situation men 
uttalade inte att någon hänsyn togs till samhällets struktur exempelvis, 
gällande arbetsmarknad, utbildningsnivå och erfarenheter som krävdes i 
jobbansökningar. De bristfälliga reflektionerna över samhällets ansvar för 
kollektiva problem som ekonomisk svårighet, medför att människosynen 
förblir negativ och att individen själv anses ha orsakat hans/hennes situation, 
samt ett ökat krav på aktivt arbetssökande eller erhållandet av medicinskt 
underlag. De krav och kontroller som socialsekreterare frambringar då 
individer tvingas söka alla arbeten som kan ses som en motsats till 
empowerment, självmakt och stärkandet av självförtroendet. 
Individualisering krävs i arbetet med ekonomiskt bistånd men det saknas 
gemensamma förhållningssätt, tillvägagångssätt och definitioner av 
exempelvis långvarigt biståndsbehov, skälig levnadsnivå och självständigt liv 
för att ta hänsyn till samhällsstrukturen och möjliggöra utveckling av 
empowerment.  
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6.3 Maktperspektiv 
För att beakta strukturer i samhället reflekterade socialsekreterarna därför 
över maktperspektivet. Informanterna var införstådda med att klienten oftast 
kände sig i underläge som, enligt Skau (2007), orsakades av hans/hennes 
beroendeställning av pengar. Socialsekreterarna var medvetna om att klienten 
uppfattade situationen att söka ekonomiskt bistånd som jobbig, fylld med 
skam och oro. 
 

”Det är väl många bitar i det men många tycker för det första att 
det är skamligt att komma hit och att man ska klara sig själv och 
inte behöva komma hit och be om hjälp, så känner ju många, och 
sen också en oro över att kommer man få hjälp och kommer man 
uppfylla dem krav vi ställer, det vet man ju kanske inte månad till 
månad” (Informant 4). 

 
I likhet med Billquist (1999) betonade socialsekreterarna att klienter 
som ansökte om ekonomiskt bistånd hade olika uppfattningar av hur de 
ville bli bemötta. Informanterna uppgav att vissa individer inte ville att 
någon skulle rota i deras privatliv, vilket var tvunget att respektera men 
samtidigt medförde svårigheter att skaffa sig en helhetsbild (s. 163-
165). Det systemteoretiska tänkande som trots allt socialsekreterarna 
försökte inneha förklarades sammanvävningen av olika sanningar för 
att förstå den enskildes helhet. Maktförhållandet mellan professionell 
och klient var dock inget som socialsekreterarna reflekterade som något 
positivt. Det bekräftade alltså inte resonemanget som Tew (2006) och 
Skau (2008) för angående de professionellas mandat att utveckla 
samarbete med klientens omringade system (Tew 2006, s. 44, 46; Skau 
2008, s. 27). Socialsekreterarna betonade istället maktförhållandet som 
förelåg och att individers beroendeställning av pengar var den generella 
bidragande orsaken till det utvecklades. 

 
”…..visst det är vi ju medvetna om självklart det är ju vi som 
sitter på pengarna så att säga va. Och det innebär ju makt 
självklart gör det ju det. Klienten är ju alltid i den bemärkelsen i 
underläge då va” (Informant 5). 

 
Åtgärder för att jämna ut maktförhållandet mellan professionell och klient 
ansåg socialsekreterarna innefattade olika hänsynstaganden, exempelvis 
gällande bemötande samt miljö. Informanterna klargjorde därför i likhet med 
Goffman (2007) att bakgrundsmiljön men även den personliga fasaden i form 
av språk och kroppsspråk var av vikt att tänka på för att maktförhållandet 
mellan parterna inte skulle bli mer utmärkande (s. 29-30). Detta förklaras 
med att socialsekreterarnas tjänsterum speglade valet av bakgrundsmiljö. I 
fyra av fem tjänsterum, där de professionella mötte sina klienter, var båda 
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parterna placerade i varsin fåtöljliknande stol med ett mindre lågt borde 
emellan. Majoriteten valde denna fasad just för närheten till klienten i hopp 
om att hennes/hans känslor av underlägsenhet skulle minska. Det fanns dock 
socialsekreterare som valde att sitta bakom ett stort skrivbord och förklarade 
det som en säkerhetsaspekt,  
 

”…..sitter bakom sitt skrivbord och det är ju bra ur 
säkerhetssynpunkt…..men å andra sidan så sitter man med ett 
skrivbord emellan som kan signalera makt liksom och att det kan 
kännas bättre att prata om man sitter så här” (Informant 4). 

 
Den personliga fasaden innefattades av socialsekreterarna avdramatisering av 
situationen för att klienten inte skulle få känslan av att den professionella var 
över klienten eller tittade ner på henne/honom. Detta genom exempelvis att 
socialsekreteraren rättade sig efter det bemötande och de handlingar som de 
antog att klienten förväntade sig.  
 

”Nä men det handlar ju om bemötande, korrekt att jag är tydlig 
för klienten, vad är utgångspunkten i mötet så det är hans rätt 
och det är mina riktlinjer…..jag ger information om ekonomiskt 
bistånd och så, vad det handlar om, jag informerar om ärendets 
gång så att säga, vi gör en utredning som leder fram till ett beslut 
av något slag, jag informerar om rätten till överklagan och ur 
man går tillväga där” (Informant 5). 

 
Det handlade också om att använda ett förståeligt språk samt att delge 
klienten information om ärendets gång för att hon/han skulle få inblick i 
processen att bli självständig och öka delaktigheten. 
 

”…..på nått sätt försöker prata med ett språk som dom förstår det 
är också en sån sak och inte använda för svåra ord som gör att 
dom känner sig ännu mer underlägsna” (Informant 3). 

 
Utformningen av den tidigare nämnda bakgrundsmiljön och personliga 
fasaden har stor betydelse för vilken roll individen ska inta i situationen. 
Socialsekreterarnas uppfattning av klientens känslor inför mötet bekräftar 
resonemanget att hon/han intagit sig en roll som var obekväm och påverkades 
av föreställningar om situationen men även den social status som rådde 
mellan parterna. Även om klienten under lång tid varit i behov av ekonomiskt 
bistånd intar hon/han en roll i mötet med socialsekreterarna som utspelar sig 
utanför den miljön de är vana vid och känner sig trygga med. Detta i motsats 
till att socialsekreteraren än väl trygga med sin roll, vilket tydliggör 
maktförhållandet gentemot professionell och klient (Skau 2007, s. 56-57). 
Likaväl professionella som klienter intar roller som är utformade av 
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samhällets förväntningar och förutsättningar. Att socialarbetarna strävar efter 
att bibehålla samma roll med varje klient liknas med det resonemang 
Goffman (2007) för kring målet att upprätthålla ett homogent beslutsfattande 
(s. 56), det vill säga gemensamma förhållningssätt med hjälp av samverkan 
kollegor emellan som också kan liknas med temaarbete. Detta teamarbete och 
påstådda homogena beslutsfattandet kan också ses som tillvägagångssätt för 
bevara yrkesfasaden gentemot allmänheten (s. 83-84, 155-156, 207, 214). 
Socialsekreterarna bekräftar även det Goffman (2007) anser om att den 
maktpositionen som professionella besitter innebär att krav kan ställas på vad 
som ska göras, klarläggning av vilka åtgärder som ska leda dit och vilka 
konsekvenserna bli om målet inte uppfylls (s. 209). Socialsekreterarnas 
maktposition innebär i mångt och mycket att ställa krav och villkor på 
klienten, exempelvis att klienten ska vara aktivt arbetssökande och vad det 
innebär utifrån de rådande kommunala riktlinjerna, men även delge 
information kring avslag om inte den enskilde uppfyller målen i 
genomförandeplanen. 
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7. Avslutande diskussion 
I den avslutande diskussionen sammanfattar jag studiens resultat utifrån 
undersökningens frågeställningar. Därefter för jag en metoddiskussion kring 
val och tillvägagångssätt jag använt mig av i uppsatsen. 
 
7.1 Diskussion av resultat 
Undersökningens resultat visar att socialsekreterare som arbetet med 
ekonomiskt bistånd i de deltagande kommunerna i liten utsträckning 
reflekterar kring klienters utveckling av empowerment. 
 
Studiens empiriska material besvarar den första frågeställningen, På vilket 
sätt tillförsäkrar socialarbetarna klienten en skälig levnadsnivå vid 
handläggning om ekonomiskt bistånd?, med en ständig hänvisning till 
riktlinjer och individuell bedömning. Min åsikt är att materialet i studien 
visar att socialsekreterarna anser sig tillförsäkra klienten en skälig 
levnadsnivå genom hänvisning till bland annat riksnormen. Informanterna i 
undersökningen sa dock att normen revideras efter den enskildes behov och 
högre bistånd utbetalas. Den skäliga levnadsnivån innefattade alltså 
socialsekreterarnas individuella bedömning av vad de ansåg vara nödvändigt 
utifrån varje individs situation. 
 
Undersökningens andra frågeställning, På vilket sätt ger socialarbetarna 
klienten möjligheter att leva ett självständigt liv?, besvaras med 
socialsekreterarnas reflektioner kring den individuella bedömningen, men 
även målet att bli självförsörjande, vikten av samverkan mellan såväl 
kollegor som andra myndigheter, samt det integrerade arbetssättet. 
Socialsekreterarna ansåg att styrkan i kommunernas arbetssätt var 
helhetssynen över individens situation och vilka faktorer runt omkring som 
påverkar livsföringen. Jag anser dock att kommunernas arbete med 
ekonomiskt bistånd utifrån rådande lagstiftning och empiriskt material, kan 
liknas som en sammanvävning av integrerad helhetssyn och specialisering. I 
kommunerna råder det samverkan mellan kollegor och återkommande 
diskussioner förs för att arbetet ska bli enhetligt med samma bedömningar för 
alla, men jag anser att risken finns att klienter bedöms olika i de kommunerna 
med integrerat arbetssätt. Detta genom att definitionen på professionen blir 
otydlig i det integrerade arbete, men också på grund av att mångfalden av 
arbetsuppgifter, samt det stora handlingsutrymmet ökar risken för partiska 
bedömningar. Det specialiserade arbetet som tidigare fått negativ kritik i form 
av att handlingsutrymmet minskar och likaså den individuella bedömningen, 
anser jag också kan ha motsatt effekt. Med hjälp av standardiserade 
metodinstrument, exempelvis genomförandeplanen, bevaras det 
systemteoretiska arbetssätt som möjliggör individuella bedömningar, men 
även ökar klienters insyn och delaktighet i strävan efter ett självständigt liv. 
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Kanske är man i de deltagande kommunerna oroliga för vad standardisering 
ska innebära för handlingsutrymmet. En definition av handlingsutrymmet 
skulle därför vara på sin plats, innebörden för socialsekreterarna idag och vad 
det skulle innefattas av vid en standardisering av arbetet med ekonomiskt 
bistånd.  
 
Materialet i studien besvarar den sista frågeställningen, På vilket sätt beaktar 
socialarbetaren hur olika maktpositioner tar sig i uttryck i mötet med 
långvariga biståndsmottagare?, med hänsynstagande av bakgrundmiljön, det 
vill säga  omgivningen där professionell möter klient, samt den personliga 
fasaden, såsom språk, kläder och kroppsspråk. Socialsekreterarna menar att 
den beroendeställning klienten befinner sig i, behovet av pengar, tydliggör 
maktförhållandet som råder mellan parterna. Jag saknar dock reflektioner 
kring hur de i arbetssättet beaktar maktpositionen. Exempelvis leder som 
tidigare forskning visat att specialiserat arbetssätt till ökade krav på 
motprestationer från klienten, vilket också medfört viss integritetskränkning. 
Eftersom jag förespråkat standardiserat arbete anser jag att de ovannämnda 
motprestationer och ökade maktförhållande har orsakats av bristfälligt 
hänsynstagande och reflektioner kring samhällets struktur och dess ansvar. I 
strävan efter att arbetet med ekonomiskt bistånd ska utveckla klienters 
empowerment krävs en kollektiv åtgärd, klara definitioner, metodinstrument 
samt ökat ansvarstagande kring samhällets påverkan av individens situation. 
Detta anser jag också skulle vara steg i strävan efter att jämna ut 
maktförhållandet mellan professionell och klient, utöver det tidigare nämnda 
hänsynstagandet av bakgrundmiljön och personlig fasad. 
 
Ett exempel då jag under undersökningens gång då jag insåg vilken betydelse 
utformningen av bakgrundsmiljön hade var då min position gentemot 
socialsekreteraren som jag intervjuade gav mig känsla av underlägsen och 
nervositet. Min plats var på en stol, inklämt mot fönstret och bakom ett stort 
skrivbord. På andra sidan skrivbordet satt den jag intervjuade i en kontorsstol 
närmast dörren. Jag förstår att socialsekreteraren måste se till sin egen 
säkerhet och befinna sig närmast dörren och utvägen från kontoret, men min 
position och socialsekreterarens ovilja att ge egna exempel från verksamheten 
och förtydligande av svaren gjorde att jag kände mig ännu mer underlägsen. 
Jag godtog dock det hela, genomförde min intervju och tackade för 
medverkan. När jag väl genomfört alla intervjuer och kunde jämföra bättre 
förstod jag ännu mer hur maktutspelande denna intervju var. Övriga 
intervjuer skedde också de på socialsekreterarnas kontor men i varsin stol 
som var mer lik en fåtölj, men ett litet fyrkantigt bord emellan vilket gjorde 
att vi först och främst satt på samma nivå, lättare kunde kommunicera över 
exempelvis blanketter som de visade för mig, samt att helheten kändes mer 
bekväm för mig. Jag ifrågasatte inte varför just denna socialsekreterare valt 
att använda det ett möblemang som förtydligade maktpositionen i mötet med 
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klienten, men eftersom jag kände mig obekväm med miljön varför skulle inte 
en klient känna likadant? 
 
7.2 Metoddiskussion 
Jag arbetade på ett grundligt sätt med inhämtning av litteratur och anser att de 
inkluderade skrifterna väl kan sammankopplas med studiens ämne och syfte. 
Med ett grundligt tillvägagångssätt menar jag att jag till en början hade ett 
vidare perspektiv och inhämtade information kring vad arbetet med 
ekonomiskt bistånd innebar och därefter gjorde avgränsningar som medförde 
att undersökningens syfte och frågeställningar var väl genomtänkta. När det 
gäller intervjun som metod anser jag, som jag tidigare nämnt, att mina få 
erfarenheter av att intervjua var en svaghet i studien. I efterhand inser jag att 
jag borde väntat med att intervjua tills jag hade genomarbetat all inhämtad 
litteratur, men även genomfört en pilotintervju. Jag tyckte att inspelningarna 
av intervjuerna, transkriberingarna och tematiseringarna fungerade bra, detta 
trots min nervositet och ibland förvirrande uttryck under intervjuerna som 
kan ha gjort att informanterna frågande till om jag verkligen visste vad jag 
gjorde. Mer förkunskap både gällande studiens ämne och hur intervjuer 
genomförs hade eventuellt genererat tydlighet kring syftet med intervjuerna. 
Ovannämnda brister i metoden anser jag dock inte har påverkat resultatet i 
större utsträckning, utan jag anser att det inhämtade empiriska materialet 
besvarar studiens frågeställningar. 
 
8. Förslag till fortsatt forskning 
Jag har under undersökningens gång fått tankar och idéer om andra 
synvinklar och utgångspunkter för att åskadliggöra det ekonomiska biståndet. 
På grund av min undersöknings omfattning har det krävts stora avgränsningar 
och urval. För fortsatt forskning skulle jag dock tycka att det vore intressant 
att mer ingående studera om det verkligen sker individanpassning då alla 
socialsekreterare är olika till person och med visst handlingsutrymme kan 
tolka lagen på olika sätt. Det skulle också vara intressant med en inriktning 
på om det finns någon gräns samt var den i så fall går mellan specialiserat 
och integrerat arbete, och vilken betydelse det har för klientens utveckling av 
empowerment i dagens samhälle. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 
 
Hej, 
Jag heter Josefine Runermark och läser till socionom vid Linnéuniversitetet i 
Kalmar. Jag studerar näst sista terminen och ska under våren skriva mitt 
examensarbete i form av en C-uppsats.  
 
Min plan är att undersöka socialarbetares tankar och reflektioner kring 
empowerment i mötet med långvariga mottagare av ekonomiskt bistånd, detta 
utifrån begreppen själig levnadsnivå och självständigt liv. Jag söker därför 2-
3 socialarbetare som arbetar med ekonomiskt bistånd i er kommun och som 
är intresserade av att genom intervju dela med sig av sina erfarenheter, tankar 
samt reflektioner. 
 
Deltagandet i intervjun är helt frivilligt och anonymt, vilket innebär att det 
inte kommer framgå vem som sagt vad. Informanten har möjlighet att när 
som helst ångra medverkan och avsluta intervjun. Intervjuerna genomförs vid 
överenskommen plats och beräknas pågå cirka en timma. Förhoppningen är 
att intervjun ska genomföras under veckorna 15-16. Samtalet spelas in genom 
en mp3 och det insamlade materialet kommer endast finnas till hands som 
arbetsmaterial fram till uppsatsens godkännande. 
Intervjusvaren kommer bland annat presenteras som citat i uppsatsen men 
också som sammanfattande textstycken. 
 
Min handledare under uppsatsarbetet är Kjerstin Larsson, Fokus Kalmar län. 
 
Ert deltagande har stor betydelse för att min uppsats ska kunna nå sitt syfte. 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
Josefine Runermark 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

- Hur länge har du arbetat med ekonomiskt bistånd? 
- Har du någon utbildning? 
- Hur många ärenden handlägger du per månad i genomsnitt? Varav 

hur många är långvariga biståndsmottagare? 
- Har långvariga biståndsmottagare kontakt med samma handläggare 

under hela kontakttiden? 
- Vem fattar det slutgiltiga besluten? Gör du det självständigt eller går 

det via socialnämnd? 
 

Tema 1. På vilket sätt tillförsäkrar socialarbetarna klienten en skälig 
levnadsnivå vid handläggning om ekonomiskt bistånd? 

- Träffar du långvariga biståndsmottagare personligen? Om ja, hur 
ofta? Om inte, varför? 

- Utformas en arbetsplan tillsammans med varje klient? 
- Hur definierar du skälig levnadsnivå? 
- Vilken är den skäliga tiden för dig att verkställa ett beslut? Betalas 

alla bistånd ut i tid? Om inte, varför? 
- Förekommer det att långvariga biståndsmottagare beviljas lägre eller 

högre bistånd än vad riksnormen anger? Om ja, vad är orsaken? 
- Samverkar ni med några andra myndigheter eller organisationer i 

något avseende? 
Om ja, hur ser samverkan ut? 

 
Tema 2. På vilket sätt ger socialarbetarna klienten möjligheter att leva ett 
självständigt liv? 

- Hur arbetar du för att utforma biståndet så att det stärker den 
enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv? 

- Med vilka medel hjälper du klienterna att ta sig ur den ekonomiska 
problematiken? 

- Hur förenar du krav och villkor som ställs på klienten med 
hans/hennes förmågor? 

- Görs det uppföljningar med klienten gällande de insatser/åtgärder som 
genomförts? Om ja, i så fall hur ofta och på vilket sätt? Om inte, 
varför? 

- Hur avslutar du kontakten med långvariga biståndsmottagare? 
 

Tema 3. På vilket sätt beaktar socialarbetaren hur olika maktpositioner tar sig 
i uttryck i mötet med långvariga biståndsmottagare? 

- Hur ser du på din roll och maktposition som socialarbetare? 
- Upplever du att klienten i vissa situationer känner sig förminskad? 

Om ja, vad gör du åt det? 
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- Har klienterna möjlighet att påverka vilka insatser/åtgärder som 
vidtas? Om ja, i vilken utsträckning? Om inte, varför? (Hur utformas 
insatserna? Delaktighet? Styrning? Frivillighet?) 

- Vilken är din upplevelse av att vissa klienter är i behov av ekonomiskt 
bistånd längre tid än andra? 

- Hur förenar du krav och att samtidigt ge råd och stöd? 
- Har du något du skulle vilja tillägga kring arbetet med ekonomiskt 

bistånd i er kommun? 
- Finns det möjlighet att jag får återkomma om jag har någon mer 

fråga eller behöver ett förtydligande? 
 


