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The purpose of this study is to understand how social welfare secretaries within income 

support relate to user influence. We evaluated how to implement user influence within 

systems like income support. We based this study on the experiences of social welfare 

secretaries with regards to user influence and which possibilities and constraints they 

believe exist within the implementation of user influence. We chose to use a qualitative 

method with a hermeneutic approach and interviewed eight social welfare secretaries 

within the field of income support. The empirical material was interpreted by 

using Michel Lipsky's theory on Street-level bureaucracy and Michel Foucault's definition 

of power/knowledge and governmentality. The study came to show that the term user 

influence does not have one single definition, but several and provides possibilities for 

interpretation. The implementation of the concept of user influence depends on how it is 

being interpreted by the social welfare secretaries. Furthermore, within the field of income 

support there is a limited space for the users to have influence, but it is important to 

preserve that limited space. The outcome shows that user influence within income support 

is limited by the space for action and resources of the secretaries and organizations.  Since 

income support is based on an individual assessment it is also of importance that user 

influence should be treated on an individual basis. 
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1. Inledning  

1.1 Problemformulering 

Socialtjänsten är en verksamhet som är en del av den svenska välfärden och ett sista 

skyddsnät för brukare som befinner sig i en utsatt situation (Minas, 2008). Departementserien 

(1991:18 s.38) definierar brukare som: “Personer som nära och personligt berörs av en 

kommunal verksamhet och som i regel utnyttjar den kontinuerligt under en relativt lång 

period”. I 4 kap 1§ Socialtjänstlagen (SoL) ska brukaren tillförsäkras en skälig levnadsnivå, 

detta innebär att insatser tillämpas för att nå ett mer värdigt och meningsfullt liv (SFS 

2010:52). Brukare som omfattas av socialtjänstens insatser måste få hjälp med akuta behov 

och långsiktiga arbeten ska utformas tillsammans med brukaren för att den ska få det bättre, 

såväl mänskligt som ekonomiskt (Larsson m.fl. 2015/16:842).  

Minas (2008) förklarar att ekonomiskt bistånd är en verksamhet inom socialtjänsten som 

kompletterar det svenska allmänna socialförsäkringssystemet. Ekonomiskt bistånd är till för 

att främja den mänskliga och ekonomiska tryggheten och är en selektiv insats genom att man 

behovsprövar biståndet och anpassar det individuellt. Vidare skriver Minas (2008) att inom 

ekonomiskt bistånd arbetar socialsekreterare, vilket innebär tjänstemän som handlägger 

enskilda socialtjänstärenden. Enligt portalparagrafen 1 kap 1§ SoL (SFS 2001:453) ska 

socialsekreterarens arbete grunda sig på respekt samt ska brukaren ha möjlighet till 

självbestämmande. Det har förekommit debatter i flera år kring hur mycket självbestämmande 

brukare ska ha som berörs av socialtjänstens insatser. Inom socialtjänsten använder 

tjänstemän begreppet brukarinflytande som innebär individers möjlighet att påverka 

tjänsternas utformning och kvalitet. Brukarinflytande i kontexten av ett system anses vara 

tänkt som hjälp till självhjälp (Ds, 1991:18; Karlsson & Börjeson, 2011).  

Brukarinflytande kan ske på olika nivåer. Det kan handla om brukarens individuella 

inflytande som möjligheten att påverka sin livssituation och det sociala stöd eller vård han 

eller hon erhåller. Denna sorts medverkan har sitt stöd i 3 kap 5§ SoL där huvudregeln säger 

att insatserna ska formas tillsammans med den enskilde brukaren. Det kan även handla om 

inflytandet på verksamheten där den enskilde har möjlighet att medverka i beslut och 

utveckling på verksamhetsnivå (Socialstyrelsen, 2011). Hermodsson (1998) skriver att 

brukarnas självbestämmande betraktas som något självklart men att det dock finns 

invändningar. Författaren upplyser att socialsekreterare prioriterar andra arbetsuppgifter och 

att brukares självbestämmande inte prioriteras i samma utsträckning. Minas (2008) skriver att 
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ekonomiskt bistånd är en organisation där man utgår från politiska och administrativa 

förutsättningar i högre utsträckning än professionella överväganden. Författaren framhäver att 

ekonomiskt bistånd är en politiskt styrd organisation och att socialsekreterare ställs inför en 

diskrepans mellan organisationens kriterier, lagar och brukarens önskemål (Minas, 2008).  

Forskning om brukarinflytande berör främst områden som funktionshinder och äldreomsorg 

och är tämligen begränsat i system som ekonomiskt bistånd (Ds, 1991:18; Eriksson, 2015; 

Karlsson & Börjeson, 2011). Av givna erfarenheter från den verksamhetsförlagda 

utbildningen samt den begränsade forskningen om systemet ekonomiskt bistånd har 

reflektioner uppstått kring hur man kan realisera brukarinflytande i system som ekonomiskt 

bistånd där brukare har krav på sig för att ha rätt till försörjningsstöd. Att realisera innebär i 

denna studie hur man verkställer brukarinflytande praktiskt. Våra erfarenheter säger att 

ekonomiskt bistånd är en politiskt styrd organisation på grund av att socialsekreterare ställer 

kriterier och krav på brukare som de möter i sitt vardagliga arbete. Hur kan brukarinflytande 

realiseras när man ställer krav på ekonomiskt utsatta individer? Utifrån reflektioner och 

förankrad kunskap från socionomutbildningen är vi intresserade av att lyfta upp hur 

brukarinflytande realiseras inom en politiskt styrd organisation som ekonomiskt bistånd. 

Nyttan med vår studie är att skapa en förståelse kring realisationen av brukarinflytande inom 

ekonomiskt bistånd då Ds (1991:18) och Minas (2008) menar att brukarinflytande inom 

ekonomiskt bistånd till viss del är ett outforskat område och att det bör framhävas inom det 

sociala arbetet. Vi vill i vår föreliggande studie förstå hur socialsekreterare inom ekonomiskt 

bistånd förhåller sig till brukarinflytande. Detta kommer ske genom att intervjua åtta 

socialsekreterare som arbetar inom området ekonomiskt bistånd. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att förstå hur socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd förhåller 

sig till brukarinflytande. 

1.3 Frågeställningar 

 Hur definierar socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd begreppet brukarinflytande i 

förhållande till sitt arbetsområde? 

 Hur ser socialsekreterare på möjligheter och begränsningar i att realisera 

brukarinflytande inom ekonomiskt bistånd? 
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1.4 Definition av begrepp 

Nedanför beskrivs hur olika begrepp avgränsas och definieras i studien.  

Brukare - “Personer som nära och personligt berörs av en kommunal verksamhet och som i 

regel utnyttjar den kontinuerligt under en relativt lång period” (Ds, 1991:18 s.38)  

Brukarinflytande - avser i denna studie funktionen till att ge människor utrymme för att 

påverka sina insatser, såväl innehåll och utformning.  

Ekonomiskt bistånd - en verksamhet inom socialtjänsten som är samhällets yttersta skyddsnät 

och en selektiv insats. Ekonomiskt bistånd kompletterar det svenska allmänna 

socialförsäkringssystemet (Minas, 2008; Socialstyrelsen, 2013). 

Försörjningsstöd - en del av det ekonomiska biståndet som består av riksnorm och skäliga 

levnadskostnader (Socialstyrelsen, 2013).  

Socialsekreterare - avser socialsekreterare som i första hand har en socionomutbildning eller 

motsvarande och som arbetar med människor som inte klarar av sin försörjning. 

1.5 Bakgrund 

Eriksson (2015) skriver att den svenska välfärdsstaten ifrågasattes under 1960- och 70-talet av 

brukare eftersom de ansåg att välfärdstaten var stelbent och egenmäktig. 

Missbruksvårdsklienter, psykiatripatienter och andra grupper som var socialt utsatta krävde 

medbestämmande och humanare behandling. De socialt utsatta grupperna krävde en 

förändring och startade upp R-förbunden. R-förbunden arbetade för ökad demokratisering, 

maktdelning, brukarnas rättigheter och ville stärka brukarna som grupp. 1970 gav R-

förbunden ut sin gemensamma pockettidning där syftet var att förmedla patientinflytande och 

anstaltsdemokrati. Under denna period var begreppet brukarinflytande inte etablerat i 

samhället utan begreppen klient- och patientinflytande användes som termer för att förklara 

demokrati och maktojämlikhet. Brukarinflytande tog allt mer en central roll på alla nivåer 

inom det människobehandlande arbetet i Sverige och det började bedrivas bland annat genom 

utbildning, forskning, informationsspridning, utvärdering och brukarråd samt började 

organisationer anställa tidigare brukare (Eriksson, 2015).  

Brukarinflytande är ett fenomen med olika syften. Eriksson (2015) nämner att en faktor som 

har bidragit till utvecklingen av brukarinflytande är att den svenska demokratin inte var 
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tillräcklig för att den skulle kunna tillgodose medborgarnas behov. Brukarinflytande inom det 

sociala arbetet handlar om ett paradigmskifte där brukarens perspektiv ska stå i centrum 

istället för myndighetens. 

1.6 Ekonomiskt bistånd 

Socialstyrelsen (2013) skriver att ekonomiskt bistånd är en verksamhet som är ett sista 

skyddsnät i välfärdssystemet för individer som har ramlat ut ur det vanliga 

försäkringssystemet. Människors behov av ekonomiskt bistånd varierar beroende på 

individuella och strukturella faktorer. Individuella faktorer är enligt Socialstyrelsen (2013) 

ålder, låg utbildning, familjesituation, etnisk bakgrund, fysisk och psykisk ohälsa samt 

vistelsetid i Sverige. De strukturella faktorerna är bland annat socialförsäkringarnas 

konstruktion, arbetslöshet, arbetslöshetsersättning samt demografiska förhållanden som 

invandring, barnafödande och åldersfördelning. Inom ekonomiskt bistånd sker en stark 

individualisering för att brukaren ska bära ansvaret kring sitt individuella liv och den situation 

som den har hamnat i. 

Socialtjänstlagen är en ramlag där kommunerna arbetar fritt för att utforma och tillämpa SoL 

utefter egna förutsättningar. Insatserna ska utifrån social forskning, teoribildning och 

samhällsvetenskap individanpassas. SoL innehåller även rättighets- och skyldighetslagar. 

Försörjningsstöd är en del av det ekonomiska biståndet och för att brukaren ska bli berättigad 

försörjningsstöd, det vill säga ha rätt till bistånd, ska brukaren göra vad den kan för att bidra 

till sin egna försörjning bland annat genom att stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt 

söka jobb. Om den enskilde inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av 

sjukdom måste den inkomma med ett läkarintyg eftersom sjukskrivning ligger till grund för 

att brukaren ska bli berättigad det sökta biståndet (Socialstyrelsen, 2013). I figur 1 framgår 

rätten till bistånd enligt 4:1 SoL där den enskilde har rätt till bistånd från socialnämnden för 

sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Genom biståndet ska den enskilde tillförsäkras 

en skälig levnadsnivå. Ekonomiskt bistånd är uppdelat i två delar, dels försörjningsstöd enligt 

riksnormen som gäller i hela landet och dels ersättning utöver riksnormen det vill säga skäliga 

kostnader. Begreppet livsföring i övrigt innebär allt annat bistånd som den enskilde kan vara i 

behov av för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå (Socialstyrelsen, 2004).  
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Figur 1: Rätt till bistånd enligt 4:1 SoL 

(Socialstyrelsen, 2004:35) 

1.7 Uppsatsens disposition  

Ovanför belyser vi studiens inledningskapitel. Nedanför kommer vi fortsätta med kapitel 2 

som innehåller tidigare forskning relaterat till studieområdet. Vidare kommer kapitel 3 som 

innehåller teoretiskareferensramar. I kapitel 4 finner ni vår metod som innebär de 

metodologiska vägarna vi valt att gå för att genomföra studien. Kap 5 belyser resultat och 

analys och studien avslutas med kapitel 6 som innehåller en diskussion.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

2. Tidigare forskning 

I avsnittet tidigare forskning har vi för avsikt att beskriva delar av den tidigare forskning som 

finns kring begreppet brukarinflytande. Eftersom vår studie är avgränsad till brukainflytande 

inom ett specifikt system, ekonomiskt bistånd vilket till viss del är ett outforskat område (jfr 

Ds, 1991:18; Minas, 2008), har vi valt att lyfta upp sökningen till fenomenet brukarinflytande. 

Författarna nedanför som forskat kring fenomenet använder synonyma begrepp för 

brukarinflytande som till exempel klientdemokrati och patientmedverkan. Vi tolkar att 

begreppen har samma betydelse som brukarinflytande. Brukarinflytande är ett brett begrepp 

som kan användas i flera kontexter. Vi har valt att utgå från de ursprungliga begrepp som 

används i de olika studierna av forskarna när vi nedanför redovisar deras studier, men i vår 

kommande studie kommer vi använda begreppet brukarinflytande.  

Genom att använda sökprogram som One Search, Ulricsweb, Libris, Social Services Abstracts 

och Academic Search Elit har vi hittat material som vi använt som källor i vår studie. För att 

hitta relevanta källor till studien användes sökord som: brukare, brukarinflytande, user 

involvment/influence, participation, ekonomiskt bistånd, income support, förörjningsstöd, 

social allowance, social welfare och social welfare secretary. Vid sökningen användes olika 

synonymer till sökorden samt i olika kombinationer. Det material som har samlats in från den 

tidigare forskningen kommer nedanför tematiseras under olika rubriker för att underlätta för 

läsaren att skapa en förståelse för artiklarna och dess centrala delar. 

2.1 Vem är brukare? 

Under 1960-talet fick det sociala arbetet en större position i samhället och brukare blev ett 

centralt begrepp. Under 70-talet uppstod det kritik mot de professionella som ansågs vara 

överordnade vilket ledde till att begreppet brukare blev en problematisk benämning 

(McLauglin, 2009). Andersson (2004) och Eriksson (2015)  belyser i sina studier vikten av att 

definiera begrepp beroende på kontext. Författarna anser att ett och samma begrepp kan ha 

olika betydelse i olika kontexter och därför är det viktigt med tydlighet vid tillämpning av 

begrepp. Brukare som begrepp är vagt eftersom ordets innebörd innebär att vi brukar något i 

samhället vilket leder till att samhällets alla medborgare kan ses som brukare (Eriksson, 2015; 

Andersson, 2004). McLauglin (2009) skriver att det än idag förekommer kritik mot begreppet 

brukare där termen kan framstå som exkluderande och stigmatiserande. Relationen mellan 

brukaren och socialsekreteraren medför förutbestämda problem och svårigheter. Begreppet tar 



 

7 

 

fasta på att man förknippar individen som är i behov av socialtjänstens insatser som brukare 

och försummar individens andra roller, så som förälder, fästmö, fästman etc. Begreppet 

brukare är enligt McLauglin (2009) en problematisk benämning eftersom det förnekar 

komplexitet och mångfald. Författaren resonerar att begreppet brukare uppmuntrar till en 

förenklad bild av en individ som behöver socialt stöd samtidigt som det skapar en relation 

mellan brukaren och socialsekreteraren.  

2.2 Brukarinflytande 

Hermodsson (1998) har i sin avhandling gjort en empirisk undersökning om brukarens 

möjlighet att påverka och ha insyn i sitt ärende inom socialtjänsten. I sin studie skriver 

Hermodsson (1998) att socialsekreterare har en skyldighet till att respektera brukares 

integritet och rätt till självbestämmande samt ska de stärka brukarens kunskap och kännedom 

om de medborgerliga rättigheterna. I den svenska demokratin finns en grundprincip som 

innebär att medborgare ska ha en möjlighet att påverka sina levnadsvillkor. I sin studie utgår 

författaren från begreppet klientdemokrati. Definitionen av klientdemokrati omfattar 

brukarens insyn, tillgång till information och möjligheterna till att påverka i sina ärenden. 

Hermodsson (1998) framhåller att kontakten mellan brukare och socialsekreterare är dålig där 

resultatet av hennes studie visar att brukarna inte får tillräckligt med information om sina 

rättigheter. Brukare som har låg utbildning, lägre förutsättningar och bristfälligt socialt 

nätverk har sämre möjlighet att tillvara sina rättigheter. 

Smith (2000) har i sin studie undersökt vad enskilda individer anser om den vård de tagit del 

av. Intervjupersonerna i Smiths (2000) studie delger att den bästa vården utformas när brukare 

får vara med och bestämma. Studien visar att organisationer inte når sin fulla kapacitet då 

man utesluter brukares åsikter vilket innebär att man inte går vidare i organisationens 

utvecklingsprocess (Smith, 2000). Enligt Hermodsson (1998) borde det vara en självklarhet 

att de individer som är mest utsatta ska omfattas av demokratiska värden, som möjligheten till 

att kunna påverka sin egen situation och människors lika värde. Författaren menar att det 

sociala arbetet måste hitta metoder för att ge brukarna möjlighet till insyn, information och 

påverkan. Eriksson (2015) belyser att brukare, politiker, chefer och anställda har olika syn på 

hur man ska arbeta med brukarinflytande, detta leder till intressekonflikter eftersom man 

saknar en gemensam syn. Författaren framhäver att det går åt mer kraft för att lösa 

intressekonflikten mellan parterna än att rent praktiskt påbörja arbetet med brukarinflytande. 
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Eriksson (2015) anser att arbetet med brukarinflytandet inom socialt arbete skiljer sig markant 

beroende på vilket område man berör.  

2.3 Möjliga vinster med brukarinflytande 

Alm Andreassen (2009) belyser i sin artikel hur patientmedverkan i Norge har en positiv 

betydelse och att medverkan har lett till konkreta förändringar. Dessa förändringar har skett 

genom bland annat förbättrad kommunikation mellan professionella och vårdtagare, 

förändrade rutiner i utskrivning och ökad tillgänglighet bland de professionella. Författaren 

skriver att patientmedverkan i journalskrivningarna har lett till att respekten och förståelsen 

mellan vårdtagare och professionella har ökat (Alm Andreassen, 2009). I Erikssons (2015) 

doktorsavhandling framkommer det att brukarinflytande medför en ökad kvalitet, 

maktutjämning, effektivitet, serviceanpassning, demokratisering och återhämtning. Alm 

Andreassen (2009) och Eriksson (2015) framhäver att alla parter vinner på brukarinflytande 

genom att organisationer förbättras och utvecklas när brukarens önskemål beaktas.  

Svanevie (2011) skriver i sin avhandling att evidensbaserad praktik är ett redskap för att 

förhindra att ett glapp mellan praktik och forskning ska uppstå samt att evidensbaserad praktik 

visar vad som fungerar och vad som inte fungerar i en organisation. Användningen av 

evidensbaserad praktik gör en skillnad för forskare, professionella och brukare då 

evidensbaserad praktik ökar legitimiteten och professionaliseringen inom det sociala arbetet. 

Rubin och Parrish (2007) skriver att det blir svårt att använda sig av evidensbaserad praktik i 

organisationen om socialsekreterare har kunskapsbrist kring evidensbaserad praktik. Arbetet 

med brukarinflytande i organisationen försämras om det finns bristande resurser i form av 

utbildning, tid och pengar, motvillig personal samt ointresserade chefer.  

Evidensbaserad praktik har en större inverkan i dagens samhälle vilket innebär att 

brukarinflytande har fått en större roll formellt. Svanevie (2011) skriver att evidensbaserad 

praktik behövs i det sociala arbetet för att få mer brukarinflytande. Smith (2000) erhåller i sin 

studie liknande slutsatser som Svanevie (2011). Smith (2000) har i sin studie studerat 

enkätundersökningar som har gjorts av ett hemsjukvårdsteam. Enkäterna grundar sig på 

brukarnas upplevelse av hemsjukvårdsteamets och socialsekreterarnas tillgänglighet. 

Författaren uppmärksammar att professionella och brukare tillsammans når bästa resultat 

genom att använda sig av varandras kunskaper, erfarenheter och beprövade metoder. Genom 

att fråga de brukare som tar del av organisationens insatser och inventera kunskap mellan 
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brukare och socialsekreterare kan evidensbaserad praktik inom organisationen öka. Smith 

(2000) undersökningen visar att brukare som tagit del av insatser gärna ställer upp och 

förbättrar insatserna för att hjälpa andra i framtiden till att få de bästa möjliga resultat. Smith 

(2000) och Svanevie (2011) belyser i sina studier vikten av att inventera de kunskaper som 

finns i samhället och att kunskap finns precis framför ögonen.  

2.4 Slutdiskussion tidigare forskning 

En intressant aspekt som forskningen ovanför belyser är att brukare och brukarinflytande är 

två benämningar som måste definieras beroende på sammanhang. Begreppen brukare och 

brukarinflytande har olika innehåll beroende på vem som tillfrågas och hur personen tolkar 

begreppen i den kontext de används. Begreppen medför en mångfald eftersom det inte finns 

en tillskriven definition. En tanke som uppstått är att begreppet brukarinflytande blygsamt tas 

upp inom ekonomiskt bistånd. Det finns en kunskapslucka som behöver fyllas ut med ny 

forskning när det gäller system som ekonomiskt bistånd. När man berör brukarinflytande är 

det främst inom området funktionshinder och äldreomsorg (jfr Ds: 1991:18; Karlsson & 

Börjesson, 2011) men inom systemet ekonomiskt bistånd är det ett nytt forskningsfält. I 

tidigare forskning uppmärksammas begreppet brukarinflytande i en positiv bemärkelse. Det 

förekommer inga kritiska resonemang kring realiseringen av brukarinflytande då tidigare 

forskning formar brukarinflytande som något positivt. 

3. Teori 

Under följande rubrik kommer vi att presentera två teoretiska referensramar. För att förstå 

socialsekreterares över och underordnade position kommer studien belysa Michael Lipskys 

teori om street-level bureaucracy. Vi har även valt att använda oss av Michael Foucaults 

maktteori för att belysa maktaspekten mellan socialsekreterare och brukare. Vi anser att dessa 

två teorier kan kopplas samman och skapa en större förståelse för vår kommande analys. 

Foucaults teori om makt är omfattande, därför har vi valt att utgå från begreppen 

makt/kunskap och governmentality som vi anser är relevanta för vår studie. Med Foucaults 

begrepp vill vi belysa hur makt tar sig i uttryck. Vi är även medvetna om att man kan tappa en 

helhetsbild av Foucaults maktteori när man väljer ut vissa begrepp och att begreppen inte 

innefattar hela förklaringar på maktteorin och på så vis kan vissa delar gå förlorade. 
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3.1 Gräsrotsbyråkrat 

Street-level bureaucracy har olika översättningar på svenska men en av översättningarna är 

gräsrotsbyråkrat som vi nedanför kommer att använda oss av. Gräsrotsbyråkrater 

kännetecknar enligt Lipsky (2010) tjänstemän som arbetar inom en offentlig verksamhet och 

har en direkt kontakt med brukare eller patienter i sitt vardagliga arbete. Lipskys teori om 

street-level bureaucracy beskriver de individer som arbetar inom människovårdande 

organisationer, hur dessa individer förhåller sig till organisationen, deras handlingsutrymme 

samt resurser. Gräsrotsbyråkrater har i uppgift att omvandla de individer som de möter i sitt 

vardagliga arbete till brukare och identifiera dem så att det matchar med organisationen. 

Lipsky (2010) framhäver att processen från individ till brukare kan benämnas som en social 

process. Brukare och gräsrotsbyråkrater har olika syn på den sociala processen eftersom de 

inte delar samma målsättningar, erfarenheter och upplevelser utav den. Detta beror på att 

relationen mellan dem inte är jämställd eftersom brukarna å ena sidan ser sina problem som 

individuella och har en självcentrerad insikt om att insatserna som de blir tilldelade ska 

anpassas utefter deras önskemål och krav. Å andra sidan ser gräsrotsbyråkrater brukarens 

problem och måste agera men kan inte alltid tillfredsställa brukarens önskemål och krav. 

Lipsky (2010) menar att brukarna ansöker om insatser och att gräsrotbyråkratens uppgift är att 

bistå dem med insatser som dock inte alltid kan vara utefter deras önskemål. Organisationer 

har en möjlighet att välja vilka resurser de vill satsa på där varje brukare måste ta del av 

insatserna på ett likvärdigt sätt.  

Johansson (2007) skriver att varje myndighetsorganisation är uppbyggd utifrån en hierarkisk 

ordning där olika skikt har olika funktioner och uppgifter. De tjänstemän som har kontakt med 

organisationens brukare tillhör det nedre skiktet. Gräsrotsbyråkrater har enligt Lipsky (2010) 

ett handlingsutrymme samtidigt som de är styrda efter förordningar, normer, praxis och regler. 

Johansson (2007) skriver att gräsrotbyråkrater arbetar inom ramen där de styrs av de 

kommunala riktlinjerna och organisationens mål samtidigt som de har en hög delegation där 

de kan arbeta fritt och blir sällan rannsakade av sina klienter eller undersökta av det högre 

skiktet (Johansson, 2007). Gräsrotsbyråkrater kan hamna i en konflikt med sin roll som 

tjänstemän där man å ena sidan måste ta hänsyn till regler och lagar och å andra sidan förhålla 

sig till varje enskild brukare eftersom varje fall är unikt (Johansson, 2007; Lipsky, 2010).  

Brist på resurser inom organisationen skapar sämre förutsättningar för brukarna eftersom 

gräsrotsbyråkraten inte kan erbjuda insatser utefter brukarnas önskemål. Ett dilemma som 
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gräsrotsbyråkraten ställs inför är att organisationen ställer krav på att arbetet som utförs ska 

vara effektivt vilket leder till att gräsrotsbyråkraten ständigt får kompromissa mellan 

organisationens krav och brukarens önskemål. Relationen mellan brukaren och 

gräsrotsbyråkrater är en viktig aspekt för att organisationen ska existera, vilket leder till att 

organisationen är beroende av brukaren. Tjänsterna som erbjuds brukarna måste utnyttjas för 

att arbetet ska vara berättigat samt påverkar brukarna innehållet i gräsrotsbyråkratens 

vardagliga arbete genom sina egenheter och egenskaper (Lipsky, 2010). 

3.2 Makt  

Michel Foucault vill med sin maktteori väcka uppmärksamhet kring att makt inte handskas 

och disponeras utav vissa individer utan att makt finns i alla sociala nätverk där relationer 

förekommer. Makt existerar i alla former på alla nivåer i samhället och makt är något som en 

individ inte kan ta för givet utan makt kan minska och öka beroende på relation och kontext 

(Börjesson & Rehn, 2009; Foucault, 2003). Foucault (2003) anser att många har fel syn på 

makt i samhället och belyser att makt kan ses som något positivt eftersom det ger människan 

en möjlighet att påverka sin livssituation. Genom detta menar Foucault (2003) att man kan se 

makt som en produktiv kraft. En annan viktigt aspekt inom Foucaults maktteori är att du inte 

kan särskilja på begreppen makt/kunskap. Begreppen makt/kunskap har en sammanflätad 

betydelse genom att det tillhör varandra och på så vis alltid hänger ihop. Nilsson (2008:84) 

citerar Foucault “Det är inte möjligt att utöva makt utan kunskap, det är omöjligt för 

kunskapen att inte framkalla makt”. Foucault beskriver att relationen mellan makt/kunskap 

spelar en central roll eftersom relationen påverkar människor (Börjesson & Rehn, 2009; 

Nilsson, 2008). Foucault menar att makten förstärks genom kunskap. Börjesson och Rhen 

(2009) förtydligar detta genom att använda sig av begreppet kunskapsregimer. 

Kunskapsregimer ses som ett styre som har legitimitet att yttra sig om vad som anses som 

kunskap samt avgör de vad som betraktas som acceptabelt och oacceptabelt vad gäller 

värderingar, handlingar och beteende. Trots att det finns styre och makt som talar om vad man 

ska göra och inte, ska medborgarna i samhället i den mån det går kontrollera sig själva. 

Foucaults begrepp governmentality beskriver statens generella makt över medborgarna. 

Begreppet betyder govern (styrning) och mentality (mentalitet). Nilsson (2008) hänvisar till 

Foucault där han belyser att governmentality även avser styrning inom kommuner, 

organisationer och företag. Styrningen sker genom att leda, forma och påverka människans 

beteende. Foucault ser på begreppet governmentality som “de tekniker och procedurer som 
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styr och reglerar människors beteende” (Nilsson, 2008:128). Foucault argumenterar för att 

staten har fått en större inverkan på medborgarnas liv i form av institutioner, ämbetsverka, 

byråkrati, regler och lagar med mera. För att samhället ska kunna fungera oproblematisk krävs 

det att samhällets medborgare anpassar sig utefter dessa faktorer. Samhällets lagar ifrågasätts 

sällan från medborgarna utan ses som en självklarhet eftersom människan föds in i tydliga 

system. Detta innebär att medborgarna lär sig acceptera systemen och förhålla sig till dem 

samt accepterar medborgarna att de blir kontrollerade av systemet (Börjesson & Rehn, 2009; 

Rose, 1995). 

3.3 Applicering av teoretiska referensramar på studien 

I vår studie är socialsekreterare som arbetar inom ekonomiskt bistånd gräsrotsbyråkrater. De 

erhåller rollen som gräsrotsbyråkrat eftersom de är i kontakt med brukare i sitt vardagliga 

arbete. Gräsrotsbyråkrater ställs inför dilemma eftersom de har ett övre skikt som det måste 

anpassa sig efter vilket i vår studie blir ledningen och nämnden samtidigt som de har ett nedre 

skikt att förhålla sig till som i detta fall blir brukarna. Gräsrotbyråkraten har två roller, å ena 

sidan företräder de brukarna och å andra sidan företräder de organisationen. Detta eftersom 

gräsrotsbyråkrater ska verka för brukarnas självständigheter, rättigheter, sociala och 

ekonomiska tryggheter samtidigt som de ska kontrollera brukarna. Som gräsrotsbyråkrat 

måste socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd å ena sidan verkställa det politikerna tagit 

beslut om, å andra sidan erbjuda brukare insatser och hjälpa dem att hitta en väg till 

självförsörjning. Här tolkar vi att socialsekreterare hamnar i kläm eftersom de måste förhålla 

sig till både övre och nedre skiktet (jfr Johansson, 2007; Lipsky, 2010).  

Genom Foucaults begrepp governmentality ser vi socialsekreterare som ett styre som ska leda, 

påverka och forma brukare. Inom ekonomiskt bistånd måste brukare följa organisationens 

regler och rutiner genom bland annat stå till arbetsmarknadens förfogande för att bli 

berättigad försörjningsstöd. Foucault skulle här kunna tolkas på det sätt att kunskapen som 

finns i organisationen förstärker gräsrotsbyråkratens makt gentemot brukarna, dock kan inte 

gräsrotsbyråkraten agera helt fritt eftersom de måste anpassa sig efter regler och praxis. I vår 

studie äger gräsrotsbyråkrater ingen ren makt, det vill säga att makten finns i systemet som de 

befinner sig i och makten omarbetas ständigt. Gräsrotsbyråkraten har makt att ta beslut i 

frågor som rör försörjningsstöd, det vill säga om försörjningsstödet ska bifallas eller avslås. 

Med sitt handlingsutrymme har gräsrotsbyråkrater en möjlighet att tolka lagstiftningen och 

agera utefter det. 
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4. Metod 

I detta avsnitt presenterar vi vår valda vetenskapsteoretiska ansats för studien och vidare 

fortlöper det med presentation av datainsamlingsmetod, urvalsmetod, bearbetning och analys 

av materialet, etiska övervägande, studiens kvalité och avslutar med studiens arbetsfördelning.  

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

I vår studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod med en hermeneutisk ansats. 

Hermeneutik betyder tolka och uttolka det mänskliga sammanhanget som vi deltar i och ser 

på. Hermeneutisk ansats ger möjlighet för tolkning där begreppen text och samtal är centrala 

(Kvale & Brinkmann, 2014; Thomassen, 2007). Hermeneutisk ansats ger oss skribenter en 

möjlighet att återberätta de upplevelser och tankar som intervjupersonerna delger oss under 

intervjuerna. Thomassen (2007) skriver att begrepp och ord kan tolkas på diverse sätt och 

därmed kan man få olika förståelse på verkligheten. Därför måste vi vara medvetna om att vi 

hade fått annorlunda svar om vi hade intervjuat andra intervjupersoner då alla individer har 

olika tolkningar och förståelse kring den sociala verkligheten (Miller & Glassner, 2011). 

Vi anser att den hermeneutiska ansatsen passar vår studie då syftet är att förstå hur 

socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd förhåller sig till brukarinflytande. Detta görs 

genom att vi tolkar det som sägs under intervjuerna för att sedan ta hjälp av teorier som 

kan öka förståelse för intervjupersonernas utsagor samt tidigare forskning som kan styrka 

utsagorna och väcka nya frågor (Kvale & Brinkmann, 2014).  

4.2 Urvalsmetod 

För att besvara våra frågeställningar valde vi att intervjua åtta socialsekreterare som arbetar 

inom ekonomiskt bistånd. Behovet av urval är enligt Bryman (2011) alltid aktuell vid en 

kvalitativ forskning. Dessa åtta intervjupersoner valdes ut genom målinriktat urval. 

Målinriktat urval innebär att forskare hittar intervjupersoner som är relevanta för studiens 

syfte och forskningsfrågor (Bryman, 2011). För att vår studie skulle genomföras behövde vi 

komma i kontakt med socialsekreterare som arbetar inom ekonomiskt bistånd i allmänhet, 

därför hade det ingen betydelse vilken kommun de arbetar i. På grund av tidsbrist, resurser 

och geografiska skäl valde vi därför att utgå från Kronobergs län som ligger oss nära. Vi valde 

att utgå från flera kommuner i Kronobergs län för att få en bredare bild av socialsekreterares 

relation till brukarinflytande. Målet med studien är inte att jämföra hur kommunerna realiserar 
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brukarinflytande, utan vår tanke är att öka förståelsen för hur socialsekreterare realiserar 

brukarinflytande inom ekonomiskt bistånd. För att vi skulle få kontakt med socialsekreterare 

som arbetar inom ekonomiskt bistånd tog vi först kontakt med enhetschefer i olika kommuner 

i Kronobergs län. När vi hade fått tag i enhetscheferna var det sedan dem som hjälpte oss att 

komma i kontakt med relevanta socialsekreterare. Det är av vikt att betona att enhetscheferna 

inte valde ut våra intervjupersoner utan de vidarebefordrade vårt mail till sina anställda som 

sedan kontaktade oss. Vi är medvetna om att det är svårt att få socialsekreterare att ställa upp i 

studier på grund av tidsbrist. Anledningen till att vi utgick från de första åtta var att vi inte 

vågade tacka nej till de första åtta som hörde av sig. Vi är medvetna om att vi hade kunnat 

ställa fler kriterier så som ålder, kön, erfarenhet med mera vid urvalet av intervjupersoner om 

vi hade fått flera återkopplingar. Vi är tacksamma över att åtta socialsekreterare hörde av sig 

och med tanke på den arbetsbörda många socialtjänster upplever valde vi därför att utgå från 

dem första åtta till vår studie.  

4.3 Datainsamlingsmetod 

Genom att använda oss av kvalitativa intervjuer kan vi tolka intervjupersonernas utsagor av 

verkligheten. Verklighetsbilden stärks eftersom vi är två personer som genomför studien och 

kan då komplettera varandra och föra en diskussion kring huruvida vi tolkade 

intervjupersonernas svar. Bryman (2008) menar att om man är fler som går igenom ett 

material minskar risken för en subjektiv tolkning och uppfattning. Med våra intervjuer ville vi 

besvara syftet med studien som är att förstå hur socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd 

förhåller sig till brukarinflytande. Thomassen (2007) menar att kvalitativa intervjuer som 

metod leder till att forskare går djupare in i samtalet med sina intervjupersoner (Thomassen, 

2007). Detta perspektiv frambringar intervjuforskningens styrka och rikedom (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Våra intervjuer är semistrukturerade vilket innebär att intervjupersonerna 

får ta ställning till specifika frågeställningar (Bryman, 2008). Vi inledde intervjun med öppna 

frågor som succesivt blev mer detaljerade. Under intervjuerna ställdes det även följdfrågor 

samt kunde intervjupersonerna berätta om sina upplevelser som låg utanför vårt valda ämne. 

Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2014) skriver att fördelen med att inte vara helt strukturerad 

under en intervju är att svaren blir mer utförliga och innehållsrika då frågorna inte är styrande. 

Nackdelen med semistrukturerade intervjuer är att intervjupersonerna kan sväva ifrån studiens 

område. Fördelen med att använda sig av kvalitativ metod i denna studie var att vi upplevde 

att vi fick en djupare inblick i intervjupersonernas upplevelser. Vi anser att vi inte hade fått 
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samma djup i våra svar om vi hade utgått från enkätundersökningar som är inom den 

kvantitativa metoden.  

En viktig aspekt med kvalitativa intervjuer är att förhålla sig till vilken relation 

intervjupersonerna har till studien. Vi har valt att utgå från socialsekreterare som arbetar inom 

ekonomiskt bistånd eftersom de har en relevant relation till studiens syfte och frågeställningar. 

Våra frågor framhävs i intervjuguiden (se bilaga 1). Enligt Bryman (2008) ger en 

intervjuguide på ett semistrukturerat sätt forskare utrymme att föra samtalet vidare och 

intervjupersonerna möjlighet att utveckla sina svar och inte vara låsta vid ett svarsalternativ. 

Intervjupersonerna fick ta del av intervjuguiden en dag innan intervjuerna genomfördes vilket 

enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2014) kan vara både en fördel och nackdel. Fördelen 

med att skicka ut intervjuguiden i förväg är att intervjupersonerna får en möjlighet att 

förbereda sig inför intervjuerna. Nackdelen med detta kan vara att intervjupersonerna får en 

möjlighet att kvarhålla information under intervjun samt kan de ha läst på kring vårt valda 

område och samlat på sig information för att sedan kunna förmedla det till oss. Eriksson-

Zetterqvist och Ahrne (2014) skriver att om intervjupersonerna inte hade fått intervjuguiden i 

förväg hade intervjun kunnat omfatta annan information än den vi har fått ta del av.  

4.4 Bearbetning och analys av materialet 

Svensson och Ahrne (2015) antyder att forskare är ett viktigt instrument som analytiker av det 

empiriska materialet. Genom de val som forskaren gör, såväl teoretiska som metodologiska 

bidrar forskaren till att forma studieobjektet i stor utsträckning (ibid.). Vid analysen har vi 

försökt lyfta upp det centrala som intervjupersonerna delgav oss. De centrala delarna som är 

viktiga att belysa är de gemensamma teman och områden som uppkommit under alla 

intervjuer. I vår studie är studiens data det inspelade materialet från intervjuerna medan 

transkriberingen, det vill säga de utskriva intervjuerna, består av det empiriska materialet. För 

att strukturera upp analysen valde vi att använda oss av latent innehållsanalys som innebär att 

man tar analysprocessen i steg (Graneheim & Lundman, 2004). Vi började med att läsa 

transkriberingarna flertal gånger för att göra oss bekväma med materialet vilket är det första 

steget i analysprocessen. Sedan gick vi vidare med att markera stycken som hade ett samband 

med studiens syfte. I nästa steg delade vi in texten i de Graneheim och Lundman (2004) 

benämner som meningsbärande enhet. Detta innebär att man tar ut meningar från de 

markerade stycken som är relevanta för studien. För att helheten i meningarna skulle vara 

kvar bibehöll vi den omgivande texten. Nästa steg var kondensering som innebär att man 
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sammanfattar de meningsbärande enheterna för att förtydliga de centrala i meningarna för att 

sedan kunna koda. Koda innebär att skribenterna tar fram en etikett som framhäver innehållet 

av den meningsbärande enheten. För att särskilja koder valde vi att använda färgpennor och 

koda meningar som var centrala efter färg.  Utifrån koderna kunde vi urskilja subteman som 

innebär att skribenterna återspeglar det centrala budskapet i analys materialet. Det sista steget 

innebär att knyta ihop flera subteman till ett gemensamt huvudtema som belyser helheten i de 

olika subteman (Graneheim & Lundman, 2004). De fem teman som vi fick fram utifrån 

intervjumaterialet var: brukarinflytande, ansvar, maktobalans, handlingsutrymme och 

resurser.  

Nedanför visas ett exempel på hur analysarbetet ser ut. Fler exempel finns i Bilaga 4.  

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subtema Tema 

En människa får inte se 

sig själv som offer och 

det kan bli problematiskt 

om denne får styra och 

ställa helt i 

socialtjänstens system, 

det finns en mening och 

ett mål med vårt arbete. 

Ingen vill vara kvar 

bland våra väggar och 

därför måste människan 

med sin egna förmåga, 

men också med 

myndighetens inflytande 

vägledas till ett bättre liv.  

Brukaren får inte 

styra och ställa 

helt fritt. Det 

finns en mening 

med ekonomiskt 

bistånd och 

tanken är inte att 

brukaren ska vara 

kvar inom 

systemet allt för 

länge.  

Lagar och regler Självinsikt och 

förmåga 

Ansvar 

Det finns ett gemensamt 

ansvar över klienternas 

process till 

självförsörjning. Vi 

jobbar inom olika ramar 

där jag som 

socialsekreterare har ett 

ansvar för brukarens 

sociala situation.  

Det finns ett 

gemensamt 

ansvar, men 

socialsekreteraren 

och brukaren har 

ansvar inom olika 

ramar.  

Arbetsmaterial Självinsikt och 

förmåga 

Ansvar 

Många tror att det är vi 

som sätter krav på 

klienterna för att de ska 

få pengar, det är inte 

så… utan klienterna och 

utefter deras situation, 

vad de har gjort, vad de 

har presterat utefter sin 

Det finns inga 

krav utan 

socialsekreterare 

gör en 

bedömning 

utefter brukaren 

situation och 

prestation. 

Egenskaper och 

erfarenheter. 

Självinsikt och 

förmåga 

Ansvar 
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förmåga. Det är liksom 

det som är grunden och 

utefter det gör vi 

bedömningar baserat på 

lagen. Många får ju för 

sig att vi som personer 

bestämmer. 

Syftet är att plocka fram 

klienternas egna resurser. 

För det finns hos varje 

människa. Det finns inte 

en enda människa som 

inte har resurser, och 

faktiskt svar på sina egna 

lösningar.  

Varje individ har 

resurser som 

måste plockas 

fram.  

Arbetsmaterial Självinsikt och 

förmåga 

Ansvar 

 

4.5 Etiska övervägande  

Med studien vill vi uppfylla Vetenskapsrådets fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). För att 

vi skulle uppfylla Vetenskapsrådets krav informerade vi våra intervjupersoner innan 

intervjuerna om det allmänna syftet med vår studie (se bilaga 2). För att skydda våra 

intervjupersoner begärde vi in ett informerat samtycke (se bilaga 3). Kvale och Brinkmann 

(2014) förklarar att informerat samtycke innebär att intervjupersonerna informeras om att de 

deltar frivilligt i studien, att intervjun kommer spelas in och att de har rätt att dra sig ur 

intervjun när som helst. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att informationen 

kommer hållas hemlig tills intervjupersonerna är avidentifierade och vem som kommer ha 

tillgång till intervjun eller annat material (Vetenskapsrådet, 2011). Bryman (2011) förklarar 

att intervjupersonerna ska behandlas med konfidentialitet, det vill säga att det insamlade 

materialet måste förvaras på ett ställe där utomstående inte kan komma åt det. I studien har vi 

därför valt att anonymisera kommunerna och intervjupersonerna eftersom vi anser att 

kommunernas socialsekreterare som arbetar inom ekonomiskt bistånd enkelt skulle kunna 

identifieras om man fick ta del av vilka kommuner studien genomfördes i. Vi var även 

skyldiga att informera intervjupersonerna om att det inte bara är vi som tar del av det 

insamlade materialet utan även handledare och examinator. Nyttjandekravet innebär att de 

uppgifter som har samlats in från intervjupersonerna får endast användas i forskningssyfte och 

det får inte utges eller lånas vidare till någon annan (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011). 

Detta för att intervjupersonerna inte skall komma till skada. Vidare skriver Vetenskapsrådet 
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(2011) att forskningen ska vara angelägen för samhället och medborgarna. Målet med studien 

är inte att svartmåla socialtjänsten utan att lyfta upp hur socialsekreterare förhåller sig till 

brukarinflytande inom ekonomiskt bistånd. 

Det är viktigt att vi skribenter är ödmjuka och objektiva inför svaren vi får från 

intervjupersonerna då intervjuerna genomförs. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är vi 

skyldiga till att vara medvetna om att det kan förekomma risker med studien. De risker som 

kan uppstå är att hitta intervjupersoner som anser att de inte har någon uppfattning kring hur 

man realiserar brukarinflytande eller att intervjupersonerna har bristfälliga erfarenheter med 

brukarinflytande. Detta kan leda till att intervjupersonerna hamnar i en lojalitetskonflikt med 

sin roll som socialsekreterare. Vi är även skyldiga till att överväga de möjliga konsekvenserna 

som kan uppstå för den grupp som studien grundar sig på. I vår studie har vi valt att använda 

oss av begreppet brukare. Enligt Järvinen och Mik-Meyer (2003) är det problematiskt att ge 

individer som söker hjälp en benämning. Karlsson och Börjeson (2011) belyser dock att 

brukare som begrepp inte behöver anses som stigmatiserande eftersom man framhäver att det 

är en medborgare som tar del av välfärdstjänster. Författarna upplyser att alla Sveriges 

medborgare kan ses som brukare då alla på något vis tar del av välfärdstjänster.  

4.6 Studiens kvalité 

Reliabilitet och validitet är två kriterier som används för att mäta det som är avsett att mäta 

samt uttrycker det tillförlitligheten i mätningen (Kvale, 1997). Eftersom vi utgår efter en 

kvalitativ forskning är mätning inte det centrala i vår studie. Bryman (2011) menar att man 

istället kan ställa sig frågan om man har identifierat det som man har avsett att identifiera. 

Inom en kvalitativ studie är det mer relevant att använda sig av grundkriteriet tillförlitlighet 

som motsvarar reliabilitet och validitet. Tillförlitlighet består av: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styra och konfirmera. Utifrån vår studie kan vi inte komma fram 

till en absolut sanning om verkligheten vilket gör att vi utesluter reliabilitet och validitet. Vår 

studie ämnar för att förstå hur socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd förhåller sig till 

brukarinflytande vilket gör att grundkriteriet tillförlitlighet är mer lämplig för vår studie.    
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4.6.1 Trovärdighet 

Bryman (2011) skriver att det finns olika beskrivningar kring den sociala verkligheten, i vårt 

fall olika tolkningar på hur socialsekreterare förhåller sig till brukarinflytande. Vår studie har 

förhållit sig till de regler och krav som ställs från universitetet på hur forskning ska utföras. Vi 

har även tagit del av Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer kring etiska övervägande. För att 

styrka studiens trovärdighet har vi under intervjuerna sammanfattat och upprepat det 

intervjupersonerna delgav oss för att säkerhetsställa att vi har tolkat dem rätt. En annan viktig 

del som Bryman (2011) belyser är respondentvalidering som innebär att forskare rapporterar 

resultatet till de personer som har varit inblandade i studien. Detta kan minska vår studies 

trovärdighet eftersom vi inte har haft möjlighet att utföra detta på grund av tidsbrist och 

arbetets omfång. Vi kommer dock att skicka ut det färdiga exemplaret av studien till våra 

intervjupersoner. Denna information fick intervjupersonerna ta del av under våra intervjuer 

och de hade inga invändningar.  

4.6.2 Överförbarhet 

Bryman (2011) skriver att överförbarhet handlar om användbarheten av resultatet eller teorin i 

andra situationer och miljöer. Vår studie kan inte utifrån åtta intervjuer ge en generell bild av 

hur socialsekreterare som arbetar inom ekonomiskt bistånd förhåller sig till brukarinflytande 

vilket betyder att vår studie inte är generaliserbar. Eftersom begreppet brukarinflytande är 

vagt behöver man studera fenomenet från olika vinklar och vi har valt en vinkel vilket 

resulterar i att man fyller begreppet med betydelse men inte i den mån vi önskar. Detta leder 

till att vår studie kan användas i andra kommande studier som information. 

4.6.3 Pålitlighet 

Bryman (2011) skriver att pålitlighet motsvarar reliabilitet vilket innebär att forskare ska vara 

noggranna då de redogör för forskningsprocessens moment, som exempelvis 

problemformulering, urvalet, insamlat data med mera (Bryman, 2011). Reliabilitet handlar 

även om studien kan genomföras på nytt där samma resultat framkommer (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Eftersom vår studie grundar sig på kvalitativ metod kan vår studie 

genomföras på nytt men samma resultat hade inte framkommit. Detta eftersom kvalitativ 

metod ger forskare en möjlighet för tolkning där vi alla har olika tolkningar och uppfattningar 

om verkligheten. För att styrka vår studies pålitlighet har vi noggrant redogjort för alla 

moment i vår forskningsprocess. Vi styrker även pålitligheten genom att vara två författare 
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som tolkar samma material. Vi har även skickat utkast till handledaren, vänner och bekanta 

som har granskat materialet och fått korrektur läsa. 

4.6.4 Möjlighet att styra och konfirmera 

Det är viktigt att vi förhåller oss kritiskt, är objektiva och agerar i god tro till vår studie. 

Bryman (2011) menar att teoretiska inriktningar och skribenters personliga värderingar inte 

ska påverka utförandet av studien. Som skribent har man alltid en förförståelse som kan 

avspegla sig på det valda studieområdet. I vårt fall har en av oss erfarenhet inom ekonomiskt 

bistånd medan den andra inte har någon erfarenhet. Utifrån detta anser vi att en av oss har en 

förförståelse för ekonomiskt bistånd medan den andra har en objektiv förförståelse. Vi anser 

att detta har varit positivt för oss under arbetsprocessen eftersom vi har kunnat föra 

diskussioner om vi uppfattade intervjupersonerna på liknande sätt. Vi anser att detta resulterar 

i att tillförlitligheten för studien förstärks genom att vi har olika förförståelser som har kunnat 

sammanföras. Vi anser att vi har agerat i god tro genom att våra personliga värderingar inte 

har påverkat oss under forskningsprocessen. Vi upplever att det är viktigt att hålla isär egna 

åsikter och data för att inte vilseleda våra läsare. Detta har vi försökt göra i stor utsträckning 

under forskningsprocessens moment.  

4.7 Arbetsfördelning 

Vi har till stor del utfört studiens alla delar tillsammans samtidigt som vi har haft vår 

handledare som bollplank. På grund av tidsbrist har vi delat upp olika skriftliga delar i 

uppsatsen men vi har däremot gått in i varandras texter och redigerat och hjälp varandra att gå 

vidare i texten då man har fastnat. Genom att gå in och revidera varandras texter anser vi att vi 

får ett mer enhetligt språk och en röd tråd genom texten. Alla intervjuer har vi genomfört 

tillsammans. Vi anser att vi kompletterade varandra under intervjuerna då vi lade märkte till 

olika saker och flikade in med olika följdfrågor. Intervjuerna spelades in och sedan 

transkriberade vi fyra intervjuer var för att sedan kunna analysera och tematisera det resultat 

vi fått fram. Tillsammans analyserade vi materialet och kom fram till teman som vi använt oss 

av i resultatet. Vi diskuterade vårt resultat och skrev sedan studiens diskussion tillsammans. 

Vi har under hela arbetets gång haft en diskussion och fördelen med varandra som partners är 

att vi har haft det “högt i tak” vilket vi båda anser har underlättat hela arbetsprocessen.  
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5. Resultat och analys 

Nedanför redovisas resultatet av intervjuerna med de åtta socialsekreterare. 

Intervjupersonerna arbetar inom ekonomiskt bistånd i Kronobergs län. De har alla en 

socionomutbildning eller motsvarande och erfarenheten varierar mellan ett till tretton år. Vi 

kommer nedanför att benämna våra åtta intervjupersoner som IP1, IP2, IP3, IP4, IP5, IP6, IP7 

och IP8 där IP står för intervjuperson och siffrorna 1-8 håller isär vilken intervjuperson som 

sagt vad. Resultatet kommer sedan att analyseras i förhållande till tidigare forskning och 

teoretiska referensramar. Under varje tema kommer en kort sammanfattning där vi besvarar 

studiens frågeställningar. 

5.1 Brukarinflytande  

“Brukarinflytande säger inte så mycket om vad det är. Alltså 

brukarinflytande, ja klienten ska ha inflytande, ah fast… det är inte 

praktiskt vad jag ska göra för att klienten ska ha inflytande och vad 

är inflytande?“  [IP2] 

“Jag anser att brukarinflytande inte går att definiera konkret, då det 

har många betydelser och kan tolkas på olika sätt. Syftet med 

brukarinflytande för mig är att brukare, klienten, sökande, hmm… 

den enskilde ska hitta en egen väg till självförsörjning och visa 

initiativförmåga i sin utveckling vad gäller arbete och utbildning.” 

[IP8] 

I linje med Eriksson (2015) som benämner i sin forskning att brukarinflytande som fenomen 

är vagt och spretigt så uppkom det under intervjuerna att brukarinflytande skiljer sig åt 

beroende på vilken brukare man har framför sig, vilken avdelning man arbetar inom samt 

vilken profession du frågar. Erikssons (2015) hypotes om att begreppens innebörd är spretigt 

stämmer överens med intervjupersonernas tankar. Vår första observation var att våra 

intervjupersoner inte använder begreppen brukare och brukarinflytande. Under intervjuerna 

framkom det svårigheter med att applicera begreppen brukare och brukarinflytande på grund 

av att det inte är begrepp som intervjupersonerna använder sig av i det vardagliga arbetet. IP4 

och IP8 förklarade att de inte är bekväma med begreppen och anser att de inte uppfyller den 

betydelse som de önskar. Intervjupersonerna menar att brukarinflytande finns i tankarna men 

att man aldrig benämner brukarinflytande som begrepp. Vi anser att vår studie 

uppmärksammar att brukarinflytande som begrepp inte har etablerats inom systemet 
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ekonomiskt bistånd. Vidare iakttog vi att socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd använder 

sig av begreppen sökande och klient eftersom de anser att brukare som term omfattar en 

person som är i socialtjänstens system en längre period. Meningen med försörjningsstöd är 

enligt IP4 och IP8 att det ska vara en kortvarig process fram till självförsörjning och menar 

därför att termen sökande eller klient är mer lämplig. McLauglin (2009) belyser i sin 

forskning att benämningen brukare har kritiserats förut genom att det anses vara 

stigmatiserande, exkluderande och används i en negativ bemärkelse. IP4 och IP8 tankar kan 

kopplas samman med McLauglins (2009) syn på förutbestämda svårigheter som begreppet 

brukare medför som exempelvis stigmatisering. Utifrån vår tolkning av intervjupersonerna 

upplever vi att begreppen sökande och klient medför en annan laddning. Vi uppfattar att 

begreppet sökande medför en maktobalans eftersom det är någon som söker hjälp samt är i 

beroendeställning enligt vår tolkning. Utifrån intervjupersonernas utsagor tolkar vi att 

begreppet klient är ett begrepp som det inte läggs några värderingar i och är en benämning för 

den grupp människor de möter i sitt arbete. Med hänsyn till detta anser vi att begreppet har en 

passiv roll. Vi anser att begreppet brukare inte behöver medföra förutbestämda svårigheter 

eftersom begreppet brukare kan ses som en benämning av medborgare som brukar samhällets 

välfärdstjänster (jfr Järvinen & Mik-Meyer, 2003).  

“När en klient får vara med och göra upp handlingsplanen, innebär 

för mig brukarinflytande. Varje månad skriver vi handlingsplaner 

där klienten får information om vad denne gör just nu, vad den har 

för mål och när uppföljningen sker. Inflytandet sker i första fas där 

vi tillsammans diskuterar den enskildes planering och mål, vad 

gäller arbete/sysselsättning. Dock tycker jag att inflytande kan vara 

styrande från min sida, i och med att vi erbjuder sysselsättningen 

och godkänner den. Vi kan inte ta hänsyn till allas önskemål, vi 

jobbar ju mot arbetslinjen i min enhet.” [IP7] 

“Alla har rätt att göra en ansökan om vad som helst, du kan göra en 

ansökan om en Ferrari men du ska också vara medveten om att du 

får ett avslagsbeslut och att du kan överklaga avslagsbeslutet. Att 

få ansökan prövad från klienten tycker jag också är ett 

brukarinflytande.” [IP4] 

Under våra intervjuer upprepade intervjupersonerna begreppet delaktighet. Vi tolkar att 

intervjupersonerna anser att det är viktig att brukare är delaktiga i sin process till 

självförsörjning. Vad innebär delaktighet? Vi anser att begreppet delaktighet ger utrymme för 
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tolkning. Att använda delaktighet som begrepp tydliggör inte hur brukare kan vara delaktiga 

och i vilken utsträckning. Innebär delaktighet att brukare enbart dyker upp på mötet eller är 

delaktighet något mer? Andersson (2004) och Eriksson (2015)  benämner att det är svårt att 

använda sig av begrepp som ger utrymme för tolkning eftersom det leder till olika 

intressekonflikter. Genom att tolka begreppet delaktighet anser vi att socialsekreterare och 

brukare kan få två olika tolkningar som kan leda till att intressekonflikter uppstår. Det är av 

vikt att man är tydlig från båda hållen med vad man menar med delaktighet så det inte uppstår 

missförstånd. Intervjupersonerna var måna om att brukaren skulle tillsammans med 

socialsekreteraren finna gemensamma vägar till självförsörjning. Intervjupersonerna betonade 

att det var en process som man gjorde tillsammans med brukaren, vilket de ansåg vara ett 

sorts brukarinflytande. Alm Andreassen (2009) betonar att brukarinflytandet kan öka då 

patienter bland annat medverkar i journalanteckningarna. IP1 och IP2 framhöll vikten av att 

förklara för brukarna under nybesöken att de har en möjlighet att ta del av 

journalanteckningarna som de för ner men att brukarna sällan tar del av dem. De ansåg att 

detta kan ses som brukarinflytande då brukaren har en möjlighet att ta del av anteckningar 

som förs ner om den enskilde (jfr Alm Andreassen, 2009).  

Under intervjuerna delgav intervjupersonerna oss vad brukaren kan ha och inte kan ha 

inflytande över. Brukarna ska i den mån det går ha inflytande över utredningens utformning, 

även om de inte kan ändra själva utredningen kan de komma med synpunkter. I de flesta 

kommunerna har brukarna en möjlighet att framföra sina åsikter under hela processen. IP1 

benämner att brukarna inte kan påverka besluten som socialsekreterare tar samt kan de inte 

påverka riksnormen eftersom den är förutbestämd och bestäms på en högre nivå. IP4, IP5, IP7 

och IP8 förklarar att brukare har en möjlighet att framföra sina åsikter genom att delta i 

årsenkäter som utvärderar verksamheten och socialsekreteraren. Vidare delar 

intervjupersonerna en gemensam syn kring överklagan och ser det som en del av 

brukarinflytande. Vissa intervjupersoner menar att det är bra då en brukare överklagar 

eftersom det är bra att pröva beslut. En intressant aspekt som kommit fram i studien är att 

intervjupersonerna tolkar överklagan som en del av brukarinflytande vilket innebär att 

intervjupersonerna drar sig tillbaka till en administrativ position medan vi tolkar överklagan 

som en självklarhet i ett demokratiskt samhälle.  
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“[...] man kan ju uppfatta brukarinflytande på väldigt olika sätt. Jag 

uppfattar ju det utifrån att vi ska få ett arbetsmaterial att jobba med 

tillsammans inom de ramar som finns här hos oss på 

försörjningsstöd men det är jag, jag sitter inte med sanningen. 

Inflytandet är jätteviktigt för oss, annars har vi inget 

arbetsmaterial. Vi måste ha ett arbetsmaterial, annars är det inte 

socialt arbete och det kan bara klienterna ge oss.” [IP4] 

Brukarinflytande ses av de flesta intervjupersoner som ett arbetsmaterial. Alla 

intervjupersoner menar att det blir lättare för brukaren att få inflytande om de har realistiska 

mål för att nå självförsörjning eftersom socialsekreterare då har ett arbetsmaterial att arbeta 

efter. IP4 och IP2 poängterar att det är av vikt att brukare växer och inte förminskas. Genom 

inflytande blir brukarna hörda och processen till självförsörjning går snabbare då 

socialsekreterare tar del av deras åsikter och mål. IP4 förklarar att de brukare som inte vet vad 

de vill göra och bara står och stampar på samma ställe har mindre inflytande i sina insatser. I 

dessa fall vet socialsekreteraren inte vad brukaren vill och därför försöker med olika insatser 

som socialsekreteraren anser är lämpliga. Utifrån studiens empiri tolkar vi att de brukare som 

är mer aktiva och vet vad de vill ha för sysselsättning får större inflytande i processen till 

självförsörjning. Vi anser att detta är ett intressant mönster eftersom det inte verkar finnas 

rutiner kring hur man arbetar med brukare som inte vet vad de vill ha för sysselsättning. 

Svanevie (2011) framhäver att evidensbaserad praktik kan öka brukarinflytande och att 

brukarinflytande förstärker evidens därför är det viktigt att socialsekreterare motiverar 

brukare till att föra fram sina egna åsikter. Genom att ta del av varandras kunskaper ökar 

kvaliteten i insatserna.  

“Alltså jag tänker att brukarinflytande är en förutsättning för att få 

med den enskilde på tåget. För blir man bara tillsagd ‘nu ska du 

göra detta och detta’, då tror jag inte liksom att det fungerar, det 

blir liksom ett stopp” [IP2] 

IP7 delger att det är viktigt när den enskilde förmår att ha ett eget inflytande, men alla 

människor klarar inte av att ha ett eget inflytande och då måste socialsekreteraren hjälpa och 

styra mer. Vi tolkar att socialsekreterare ställs inför dilemma då brukare inte förmår till eget 

inflytande. Målet med brukarinflytande är att brukaren själv ska hitta vägen till arbete 

eftersom det enligt IP7 leder till längre självförsörjning och/eller inget återfall till 

socialtjänsten. IP7 belyste att det dock finns begränsningar som man inte får glömma, så som 
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att socialsekreterare arbetar med myndighetsutövning i en politiskt styrd organisation och 

måste förhålla sig till lagar.  

“Det gäller att hitta en balans mellan myndighetsutövning och 

brukarinflytande. Det är a och o att en person blir behandlad med 

respekt och att vi inte kliver över dennes integritet.” [IP7] 

För att brukarinflytande ska fungera i praktiken delger våra intervjupersoner oss att brukarna 

måste ha förmågan över att kunna hantera det inflytande som ges. Intervjupersonerna 

poängterade att det finns ett begränsat utrymme inom ekonomiskt bistånd för brukare att ha 

inflytande över. I linje med Hermodsson (1998) har socialsekreterare en skyldighet att 

respektera brukarens rätt till självbestämmande oavsett hur begränsat utrymmet är. IP8 anser 

att socialsekreterare har ett ansvar att värna om det begränsade utrymmet. Intervjupersonerna 

menar att det är en viktig aspekt att den enskilde har en förmåga och eget ansvar i sitt liv samt 

att man inte kan arbeta utefter ett samhälle där alla får göra vad de vill. IP7 förklarar att varje 

människa, oavsett om den är mellan socialtjänstens väggar eller inte, får svara för sitt 

handlande. Ett eget initiativ och en egen förmåga är viktigt men man måste också kunna se 

var man är här och nu. Vidare förklarar IP7 att brukaren inte får se sig själv som ett offer och 

det kan bli problematiskt om denna får styra och ställa helt i socialtjänstens system. Ingen 

brukare vill vara kvar bland socialtjänstens väggar och därför måste människan med sig egen 

förmåga, men också myndighetens inflytande, vägledas till ett bättre liv.  

5.1.1 Sammanfattning av brukarinflytande 

Utifrån vår frågeställning om hur socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd definierar 

begreppet brukarinflytande i förhållande till sitt arbetsområde kan vi konstatera att begreppet 

inte har en definition. Begreppet brukarinflytande ger möjlighet för tolkning vilket leder till 

att det förekommer olika definitioner beroende på vem som tillfrågas och i vilket 

sammanhang. Vi anser att brukarinflytande uppfattas som något fint och positivt enligt vår 

empiri men är ett innehållslöst begrepp.  

Vår andra frågeställning som berör hur socialsekreterare ser på möjligheter och begränsningar 

i att realisera brukarinflytande inom ekonomiskt bistånd kan besvaras genom att 

socialsekreterare upplever att det finns ett begränsat utrymme inom ekonomiskt bistånd för 

brukare att ha inflytande över. Inom ekonomiskt bistånd kan brukare inte påverka riksnormen 

och beslut som socialsekreterare tar, dock har brukare alltid en möjlighet att framföra sina 
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åsikter under hela handläggningsprocessen. Vissa kommuner i Kronobergs län erbjuder 

årsenkäter där brukaren får en möjlighet att utvärdera socialsekreteraren och verksamheten. 

Resultatet visar att brukarinflytande skiljer sig åt beroende på vilken brukare socialsekretaren 

har framför sig. De anser att en begränsning uppstår i realiseringen av brukarinflytande när en 

brukare inte vet vad den vill göra och man inte kan gå vidare i processen till självförsörjning.  

 

5.2 Ansvar 

“Många tror att det är vi som sätter krav på klienterna för att de ska 

få pengar, det är inte så […] utan klienterna och utefter deras 

situation, vad de har gjort, vad de har presterat utefter sin förmåga. 

Det är liksom det som är grunden och utefter det gör vi 

bedömningar baserat på laget. Många får ju för sig att vi som 

personer bestämmer.” [IP1] 

Försörjningsstöd innebär att brukaren måste ta ansvar genom att stå till arbetsmarknadens 

förfogande eller vara sjukskriven med ett läkarintyg. Ett av dessa två ben måste vara 

uppfyllda för att brukaren ska bli berättigad försörjningsstöd. Här förekommer inget 

brukarinflytande enligt IP4 eftersom dessa två krav är bestämda på en högre nivå. Enligt vår 

tolkning av Lipskys (2010) teori har socialsekreterare som gräsrotbyråkrater ett ansvar att 

förhålla sig till dessa krav. Lipsky (2010) förklarar att brukare ansöker om insatser och att det 

är gräsrotsbyråkratens uppgift att bistå med insatserna, men det kan inte alltid vara utefter 

brukarens önskemål. IP7 menar att det kan uppstå dilemma då brukaren sätter eget inflytande 

emot nämndens önskemål. Nämnden kan uttrycka tankar och åsikter om att alla exempelvis 

ska ut i arbete eller att föräldralediga ska ut i sysselsättning, där behöver socialsekreterare 

ställa nämndens önskemål eller uttryck mot den enskildes. Nackdelen här blir att brukarens 

önskemål faller mellan stolarna på grund av krav från organisationen. Utifrån Lipskys (2010) 

teori kan man här tolka att socialsekreterare hamnar i kläm mellan organisationens krav och 

brukarens önskemål.  

“Då en klient själv inte vet vad den vill göra då är det ju… då är 

det min uppgift att få individen att hitta vad den själv vill göra 

och… i dem ärendena kanske brukarinflytande är att hjälpa 

individen till att hitta vad den själv vill göra” [IP3] 

IP3 förklarar att brukarinflytande kan handla om processen att hitta det brukaren vill göra. 

Ibland kan processen ta en månad eller flera år. Under tiden är det socialsekreteraren som har 
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det stora ansvaret över att motivera brukaren och finna lämpliga insatser för att nå 

självförsörjning. IP1 förklarar att även om socialsekreteraren har det stora ansvaret i dessa fall 

ska en planering inte bestämmas över huvudet på brukaren. IP7 belyser vikten av att 

socialsekretereraren har ett ansvar, i den mån det går att erbjuda brukarna lämpliga platser och 

sysselsättning utefter den enskildes behov. Brukarens ansvar är att uppnå de mål som har 

upprättats tillsammans med socialsekreteraren för att ha rätt till försörjningsstöd. Under 

intervjuerna framkom det att socialsekreterare och brukaren har ansvar över två delar. 

Socialsekreteraren har ansvar över beslut om försörjningsstöd medan brukaren har ansvaret 

över att göra vad den själv kan för att bli självförsörjande. Tillsammans har socialsekreteraren 

och brukaren ansvaret över att se vart brukaren befinner sig här och nu.  

När brukare ansöker om försörjningsstöd ställer socialsekreterare krav och förutsättningar på 

brukaren utefter deras förmåga. Våra intervjupersoner anser att de krav och förutsättningar 

som ställs på brukare är rimliga. IP2 drar en liknelse med studerande som tar studielån och 

brukare inom ekonomiskt bistånd. För att studenter ska vara berättigade studielån har de krav 

på sig att fullfölja sina kurser och klara de poäng som krävs, vilket kan ses som ett 

kunskapskrav. Medan brukare som ansöker om försörjningsstöd och exempelvis ska närvara 

på Svenska För Invandrare (SFI) krävs det inga kunskapskrav utan enbart närvarokrav. 

Utifrån våra intervjuer upplever vi att det framkom mer diskussioner om vilka krav som ställs 

på brukare och att det berättigande inte benämns i samma utsträckning. 

“Syftet är att plocka fram klienternas egna resurser. För det finns 

hos varje människa. Det finns inte en enda människa som inte har 

resurser, och faktiskt svar på sina egna lösningar.” [IP5] 

Eftersom ansvaret att plocka fram resurser hos brukare ligger hos socialsekreterare, anser våra 

intervjupersoner att kommunikationen mellan varandra på avdelningen är viktig. Detta för att 

hålla arbetet likvärdigt och jämställt i bemötandet. IP8 förklarar att då det inte finns metoder 

och specifika verktyg för hur man ska arbeta med brukarinflytande blir kommunikation ett 

verktyg för socialsekreterare. Socialsekreterare har ett mål att alla brukare ska behandlas lika i 

arbetet vilket gör att kommunikation blir ett viktigt verktyg. IP5 anser att ett likvärdigt 

bemötande gentemot brukarna blir lättare att realisera i mindre kommuner eftersom det är 

färre anställda vilket leder till att man har ett bättre samspel i arbetsgruppen. IP5 för en 

hypotes om att större kommuner har oftast gruppindelningar inom arbetsgruppen som kan 
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leda till att arbetet mellan socialsekreterare kan skilja sig åt speciellt vid outtalade områden, 

som brukarinflytande.  

5.2.1 Sammanfattning av ansvar 

För att förstå vilka möjligheter och begränsningar socialsekreterare upplever i realisationen av 

brukarinflytande kan vi konstatsera att de har ett gemensamt ansvar för brukarens väg till 

självförsörjning. Socialsekreterarens ansvar är att i den mån det går, erbjuda brukaren 

lämpliga platser och sysselsättning utefter den enskildes behov. Brukarens ansvar är att uppnå 

de mål som har upprättats tillsammans med socialsekreteraren för att ha rätt till 

försörjningsstöd genom att stå till arbetsmarknadens förfogande eller vara sjukskriven med ett 

läkarintyg. Resultat visar att brukarinflytande kan ses som de mål som finns i brukarens 

handlingsplan som har upprättats mellan socialsekreterare och brukare. En viktig faktor som 

resultatet visar är att socialsekreterare utgår från brukarens egen förmåga och förutsättning, 

därför skiljer sig brukarinflytande åt inom ekonomiskt bistånd. Resultatet visar även att det 

inte finns några konkreta metoder eller policydokument för hur man ska realisera 

brukarinflytande inom ekonomiskt bistånd. Resultatet påvisar att kommunikation mellan 

socialsekreterare ses som ett verktyg för att hålla en jämn och rättssäker nivå.  

5.3 Maktobalans  

“Framförallt information, information, information… för brist på 

information är brist på brukarinflytande, då vet man inte. Då heter 

det som det alltid har hetat, jävla soc folket” [IP4] 

Foucault (2003) framhäver att makt bör ses som en produktiv kraft som innebär en möjlighet 

till förändring och förbättring. Våra intervjupersoner anser att information är en faktor som 

minskar på maktobalansen. Utifrån vår tolkning av Foucaults teori kan produktiv kraft ses 

som informationen som brukarna tar del av. Genom information får brukarna en möjlighet att 

ta ställning vilket enligt våra intervjupersoner är en del av brukarinflytande. IP8 förklarar att 

maktobalansen minskar då socialsekreterare informerar brukaren om deras verksamhet, 

skyldigheter, befogenheter, hur utredningen går till samt berätta för brukaren varför den har 

kallats in på möte. IP3 förklarar att relationen mellan socialsekreterare och brukare är viktig 

för att den avspeglar sig på hur makten tar sig i uttryck under mötet. Våra intervjupersoner 

representerar en organisation därav erhåller socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd en 

makt som inte går att dölja eftersom brukarna befinner sig i en beroendeställning. Även 



 

29 

 

socialsekreterare är beroende av brukarna för att organisationen ska existera (jmf Lipsky, 

2010). Smith (2000) konstaterar att organisationer inte går vidare i sin utvecklingsprocess då 

brukares önskemål utesluts. I linje med Smith (2000) och Lipsky (2010) anser vi att 

maktobalansen minskar då socialsekreterare ger gedigen information till sina brukare. Genom 

informationen kan brukarinflytandet utvecklas och tillsammans med socialsekreteraren kan 

brukaren utveckla organisationen. Utifrån Foucaults (2003) maktteori kan vi tolka att makt 

inte disponeras enbart av socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd, utan makt disponeras 

även av brukarna. Makt ökar eller minskar beroende på relation och sammanhang. Med hjälp 

av vår teori som förklarar och vår empiri som belyser makt kan vi komma fram till att relation 

och information är två centrala beståndsdelar som jämnar ut maktojämlikheten och lyfter upp 

brukarinflytande inom ekonomiskt bistånd. Detta kan vi även styrka med Alm Andreassens 

(2009) studie som framhäver att kommunikation förstärker brukarinflytande.  

“Det finns ganska stor maktobalans mellan mig som 

socialsekreterare och mina klienter och då tänker jag att syftet med 

brukarinflytande är att man ska tänka på att man har den 

maktobalansen och att jag inte ska ta bestämmanderätten i alla 

situationer utan att klienten har rätt att bestämma över sitt egna liv. 

Att inte bara köra över klienten då vi har ett maktövertag och 

därför är det viktigt att man tänker på att man har ett 

brukarinflytande i sitt arbete för att man ska minska den 

maktskillnad som finns” [IP3]  

Utifrån intervjuerna uppmärksammade vi att socialsekreterare har makt att ta beslut i frågor 

som gäller försörjningsstöd enligt SoL, det vill säga om brukarens ansökan ska bifallas eller 

avslås. Detta innebär att brukare kan bli nekade om socialsekreterare anser att behovet anses 

vara tillgodosett exempelvis via andra tillgångar. IP6 förklarar att man alltid har en baktanke 

om vilka konsekvenser som kan uppstå om man ger brukaren ett avslag. Ibland kan ett avslag 

behövas för att gynna brukaren. IP6 ger exempel på SFI insatser. Om en brukare missar att gå 

på SFI x-antal dagar kommer summan av försörjningsstödet minska beroende på hur många 

dagar som brukaren har missat då brukaren har krav på sig att närvara på SFI. Detta kan i sin 

tur gynna brukaren genom att brukaren inser att deras handlande får negativa konsekvenser. 

En intressant aspekt som uppstod hos oss var att socialsekreterare förutsätter att de krav som 

ställs är dem rätta. Vem är det som säger att de krav som socialsekreterare utför är dem rätta 

kraven? Genom att ge avslag och använda sin makt i detta sammanhang anser IP6 att makten 

som socialsekreterare har formar och påverkar brukarnas beteende.  
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Vi anser att Foucaults (2003) begrepp governmentality är relevant för studien eftersom 

socialsekreterare har en generell makt över brukarna samtidigt som brukare måste förhålla sig 

till de kriterier och krav som finns på ekonomiskt bistånd för att bli berättigade 

försörjningsstöd. Våra intervjupersoner anser att brukare inte styrs av externt tvång utan de 

uppmuntras till att ta ansvar över sitt egna liv samtidigt som de måste följa de lagar och 

riktlinjer som finns på ekonomiskt bistånd. Utgångspunkten blir att brukare lever ett fritt och 

självständigt liv samtidigt som de måste anpassa sig efter lagar och riktlinjer.  

“Vi möter människor som står i en underordnad position, men det 

gäller att använda makten på ett rätt sätt och hjälpa den enskilde till 

självförsörjning. Viktigt att poängtera är att makten aldrig ska 

användas i ett negativt syfte” [IP7] 

Efter intervjuerna ifrågasatte vi betydelsen av att använda makten i negativt syfte. Hur vet 

man att socialsekreterare använder makten i positivt syfte? Våra intervjupersoner förklarade 

att de har en hög delegation och arbetar fritt genom att de har ett tolkningsföreträde därav 

tolkar vi att positivt syfte skiljer sig åt eftersom tolkningsföreträdet hos socialsekreterare är 

individuellt. Börjesson och Rhen (2008) skriver om kunskapsregimer som ses som ett styre 

som har legitimitet att avgöra vad som anses vara acceptabelt och oacceptabelt vad gäller 

värderingar, handlingar och beteende. Utifrån vår studie tolkar vi avdelningen ekonomiskt 

bistånd som en kunskapsregim där socialsekreterare är ett styre som har en möjlighet till att 

tolka lagstiftningen och skapa ordning och reda i brukarnas liv. Socialsekreterare utgår från 

att hjälpa de individer som befinner sig i en socialt utsatt situation.  Foucault (2003) menar att 

makt/kunskap har en sammanflätande betydelse genom att de alltid tillhör varandra. Då man 

analyserar Foucaults (2003) definition av makt/kunskap ser man att socialsekreterare besitter 

makten eftersom de ha kunskap. Vi anser att makten avspeglar sig i socialsekreterares 

vardagliga arbete genom att deras handlade är kunskapsbaserat. Utifrån Foucaults (2003) teori 

kan man koppla makt/kunskap begreppet till vår studie på två sätt. Å ena sidan kan man tolka 

att informationen som brukaren får ta del av är kunskap som socialsekreteraren besitter och 

delar med sig av vilket leder till att maktobalansen jämnas ut. Å andra sidan kan man tolka 

socialsekreteraren som informatör som enbart informerar brukaren om organisationens rutiner 

och brukarens förutsättningar. I detta fall kvarstår maktobalansen eftersom socialsekreteraren 

bibehåller kunskapen. Socialsekreterare besitter kunskap och vet vilken insats som gynnar en 

brukare i längden. När kunskap utvecklas blir makten större. Enligt Börjesson och Rhen 

(2008) besitter socialsekreterare den rätta kunskapen eftersom de tillhör kunskapsregimen, 
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ekonomiskt bistånd i vårt fall. I deras teori ifrågasätts inte kunskapsregimen eftersom det är 

ett styre som har legitimitet att avgöra vad som anses vara acceptabelt och oacceptabelt. Vi 

ifrågasätter detta genom att ställa oss frågan om socialsekreterare besitter den rätta 

kunskapen? Socialsekreterare har kunskap om vad som är bra för medborgarna, men vad är 

egentligen bra?   

“[...] att prata med bönder på bönders vis och de lärde på latin. “ 

[IP4] 

En intressant aspekt som alla våra intervjupersoner berörde under intervjuerna var att 

samtalsteknik har en viktig betydelse för hur brukarinflytande utmynnar. Intervjupersonerna 

belyser att faktorer som hur man formulerar sig och hur man ställer frågor påverkar också 

brukarens svar. Vi tolkar att det är av vikt att inte socialsekreterare sätter ord i munnen på 

brukaren utan att socialsekreterare ska ställa öppna frågor och låta brukaren prata fritt. IP4 

uttrycker att språket kan ses som makt och som socialsekreterare är det viktigt att man 

anpassar språket utefter den brukare man möter. IP4 förklarar att man inte ska använda interna 

begrepp under mötet med brukaren eftersom begreppen kan ses som svårbegripliga. Våra 

intervjupersoner anser att maktobalansen minskar då man anpassar språket i mötet med 

brukaren. För att hjälpa socialsekreterare att minska maktobalansen framhäver våra 

intervjupersoner att utbildning kan vara ett sätt. Utbildning inom samtalsmetodik kan hjälpa 

socialsekreterare att hantera svåra samtalsituationer. Intervjupersonerna menar att 

utbildningarna kan ses som vägledning för att bli bättre i samtal samt leder utbildning till mer 

kunskap som socialsekreteraren kan ha nytta av i det vardagliga arbetet. 

5.3.1 Sammanfattning av maktobalans 

För att besvara studiens andra frågeställning som berör möjligheter i realiseringen av 

brukarinflytande visar resultatet att maktobalansen minskar när socialsekreteraren informerar 

brukaren om deras verksamhet, skyldigheter, befogenheter, hur utredningen går till samt 

berätta för brukaren varför den har kallats in på möte. Information kan i detta sammanhang 

ses som en ökning av brukarinflytande. Studiens resultat visar även att relation och 

information är två viktiga beståndsdelar som minskar maktojämlikheten. Det framhävs också 

att språket är en avgörande faktor för hur relationen och informationen mynnar ut.  

Begränsningarna i realisering av brukarinflytande är enligt vår tolkning att intervjupersonerna 

representerar en organisation där de erhåller makt som inte går att dölja eftersom brukare 
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befinner sig i en beroendeställning. Intervjupersonerna måste förhålla sig till lagar och 

riktlinjer eftersom de arbetar inom en politiskt styrd organisation och kan inte alltid tillämpa 

brukares önskemål vilket leder till att de hamnar i en maktställning gentemot brukarna. 

5.4 Handlingsutrymme  

“Vårt arbete vilar på en politiskt styrd organisation Även om 

arbetet måste anpassas så får man inte förlora sig själv i det man 

har byggt upp i sin arbetsroll. Jag har än så länge lyckats förhålla 

mig själv till alla politiska beslut, eftersom det är ett måste… men 

tack vare ramlagen så är det rätt skönt att kunna behålla en del av 

sin erfarenhet och kunskap i vissa situationer där man faktiskt får 

göra enskilda bedömningar.” [IP7] 

För att få en förståelse för socialsekreterares handlingsutrymme kan man med hjälp av Lipsky 

(2010) förklara att gräsrotsbyråkrater har ett handlingsutrymme samtidigt som de styrs av 

förordningar, normer, praxis och regler. Gräsrotsbyråkrater har en hög delegation och arbetar 

fritt och blir sällan rannsakade av sina klienter eller det högre skiktet. I linje med detta 

uppstod det en intressant aspekt under intervjuerna, socialsekreterares upplevda 

handlingsutrymme varierar beroende på vilken kommun de arbetar i. Lipskys (2010) teori om 

gräsrotbyråkaters handlingsutrymme kan avspeglas och förstås på olika sätt i verkligheten. I 

vår studie har vissa intervjupersoner ett större handlingsutrymme vilket leder till att de har 

större möjlighet till att påverka det vardagliga arbetet. Vi tolkar att handlingsutrymmet 

påverkas beroende på hur man som socialsekreterare väljer att fylla ut det upplevda utrymmet. 

Vi uppmärksammade att socialsekreterares erfarenhet kan vara av betydelse för hur mycket 

handlingsutrymme de upplevde att de har. Erfarenheten avspeglar sig på hur bekväm 

socialsekreteraren känner sig med handlingsutrymmet som ges i organisationen. I vår studie 

kan Lipskys (2010) teori appliceras på våra intervjupersoner genom att vissa upplever att de 

har ett stort handlingsutrymme medan andra upplever att de är mer styrda av förordningar, 

normer, praxis och regler. IP1, IP2, IP3, IP4 och IP5 förklarar att de har fria tyglar i deras 

kommuner och att socialsekreterare på deras avdelning inte känner sig dragna mot 

politikernas beslut eftersom den kampen tar deras chefer. Lipsky (2010) menar i sin teori att 

gräsrotsbyråkrater kan hamna i kläm med sin roll som tjänstemän då de måste ta hänsyn till 

politikernas beslut. IP1, IP2, IP3, IP4 och IP5 delar inte denna föreställning då de har chefer 

som tar ansvaret genom att ta diskussioner med politikerna. Som skribenter uppmärksammade 

vi här att den höga delegationen socialsekreterare har, medför att chefer har ett förtroende för 
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sina anställda och därav får cheferna ta de konsekvenser som kan uppstå med politikerna. IP6, 

IP7 och IP8 uttryckte däremot att det är mer uppstyrt i deras kommuner om vad som beviljas 

och vad som avslås. De anser att deras arbete vilar på en politiskt styrd organisation vilket 

leder till att de hamnar i kläm mellan politikernas beslut och brukares önskemål. De upplever 

en närmre kontakt till politikerna och har inte en chef som tar den striden som ovanstående 

intervjupersoner. Utifrån våra intervjupersoners tankar anser vi att brukarinflytande lättare 

kan realiseras i mindre kommuner där man har ett större handlingsutrymme och friare tyglar. 

“Vi jobbar väldigt självständigt som handläggare och då blir det 

tyvärr inte alltid rättsäkert och då blir det inte alltid samma, vilket 

också är syftet med ramlagen att det ska vara individuell 

bedömning.” [IP1] 

Alla socialsekreterare har ett handlingsutrymme, sen är det upp till var och en hur man 

förhåller sig till det. Vid analys av empiri kan vi understryka att våra intervjupersoner anser 

att handlingsutrymmet är positivt, då man i den mån det går kan se på den enskilde individens 

situation och ta individuella beslut. Ett dilemma som enligt studiens empiri kan uppstå är att 

handlingsutrymmet kan minska rättsäkerheten för brukarna genom att socialsekreterare kan ha 

olika tolkningar om de grundläggande behoven. Å ena sidan kan den ena socialsekreteraren 

anse att xx är viktigt medan å andra sidan kan den andre socialsekreteraren anse att yy är 

viktigare. Under våra intervjuer har vi märkt att socialsekreterare har olika prioriteringar 

vilket kan bero på att socialtjänstlagen är en ramlag och ger en möjlighet för 

tolkningsutrymme som kan leda till att olika beslut tas. Utifrån detta tolkar vi att 

brukarinflytandet kan variera eftersom socialsekreterare definierar och realiserar 

brukarinflytande utifrån deras tolkning. Vid bearbetning av empirin märker vi att ingen av 

kommunerna har någon konkret metod eller policy för hur man ska realisera brukarinflytande. 

Vi tolkar att socialsekreterares handlingsutrymme styr realiseringen av brukarinflytande 

eftersom det inte finns någon konkret metod eller policy för hur man realiserar 

brukarinflytande. Eftersom det inte finns några självklara rutiner på hur man realiserar 

brukarinflytande tolkar vi att etableringen av brukarinflytande inom systemet ekonomiskt 

bistånd inte är tillräckligt utvecklat.  
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5.4.1 Sammanfattning av handlingsutrymme 

Studiens resultat visar att det upplevda handlingsutrymmet som socialsekreterare har kan ses 

som både en möjlighet och begränsning i att realisera brukarinflytande. Eftersom 

socialtjänstlagen är en ramlag har socialsekreterare en möjlighet för tolkningsutrymme vilket 

kan leda till att olika beslut tas. Studien framhäver att handlingsutrymmet varierar beroende 

på vilken kommun man arbetar i. I vissa kommuner har socialsekreterare fria tyglar och i 

andra kommuner är arbetet mer uppstyrt. Detta kan ta sig i uttryck i hur socialsekreterare 

realiserar brukarinflytande.  

5.5 Resurser 

“[...] och sen också inflytande över liksom insatser, ah vilka 

insatser, men vi har inte så jävla många insatser här…” [IP6]  

Utifrån vår empiri har vi kommit fram till att resurser inom organisationen är en viktig faktor 

att förhålla sig till. Resursbristen som finns inom de flesta kommuner begränsar 

socialsekreterares möjligheter att realisera brukarinflytande eftersom insatserna är för få att 

välja på. Intervjupersonerna önskar att de skulle finnas flera alternativ på insatser som de 

kunde erbjuda. Lipsky (2010) framhäver att resursbrister skapar sämre förutsättningar för 

brukare och i linje med detta konstaterar vi att resursfrågan är direkt sammankopplad med 

brukarinflytandefrågan. Intervjupersonerna anser att resursfrågan måste tas upp på en högre 

nivå eftersom det är där ansvaret ligger samtidigt som det är en komplex fråga eftersom det 

skulle medföra en höjning av den kommunala skatten. Vår tolkning av detta är att det är en 

diskussion om pengar och hur mycket en kommun kan ackumulera. Vid analys av empiri kan 

vi framhäva att IP3, IP4, IP5 och IP6 poängterar att samverkan mellan aktörer som 

exempelvis Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan vara en lösning på ekonomiska 

medel. Detta eftersom alla aktörer har ett ansvar för brukare som är ekonomiskt utsatta. De 

olika aktörerna har olika resurser att tillhandhålla brukarna och för bästa möjliga resultat för 

brukarna är det viktigt att aktörerna samarbetar.  

“Det långsiktiga tänket har inte en socialnämnd som går back 20 

miljoner, utan då tänker man kortsiktigt och då drar man in grejer 

man har verktyg för och sånt som kostar pengar. Så där blir det en 

konflikt, det drabbar ju klienterna jättemycket samtidigt som vi har 

svårt att påverka det” [IP5] 
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Utifrån våra intervjupersoners tankar kan vi konstatera att socialsekreterare och politiker inte 

delar gemensam syn kring olika arbetsområden, i detta fall resurser. För att styrka 

intervjupersonernas tankar kan vi framhäva Erikssons (2015) studie där han påvisar att olika 

syn på olika nivåer mynnar ut i olika intressekonflikter vilket påverkar brukare och 

brukarinflytandet. En problematisk faktor är att nämnderna inte har samma “tänk” som 

socialsekreterare. IP1 förklarar att nämnden försöker dra in på kostnader för att kommunen 

inte ska gå back flera miljoner medan socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd inte kan dra 

in på kostnaderna. Detta eftersom brukare har enligt lag rätt till försörjningsstöd om de 

uppfyller kraven för ekonomiskt bistånd. Nackdelen med detta är att man stramar åt på 

utbildningar för socialsekreterare eller andra områden inom organisationen. Vi observerade 

under intervjuerna att socialsekreterare behöver verktyg och redskap för att lösa svåra 

situationen, vilket även framhävs i Svanevies (2011) studie. Vid resursbrister stramar man åt 

på verktyg för socialsekreterare som kan påverka brukarinflytandet. Rubin och Parrish (2007) 

och Svanevie (2011) menar att brukarinflytande kan ses som ett redskap för att förbättra 

evidensbaserad praktik. Evidensbaserad praktik kan visa vad som fungerar och inte fungerar i 

en organisation eftersom man utgår efter beprövade metoder, professionell kunskap och 

brukares egenskaper. Enligt vår tolkning innebär bristande resurser en brist i organisationen 

som i sin tur kan påverka realisationen av brukarinflytande. Evidensen blir bättre med 

brukarinflytandet då insatserna får en bättre effektivitet. Vår tidigare forskning har lyft fram 

evidensbasering kopplat till brukarinflytande ur en positiv synvinkel. Genom att ställa oss 

kritiska till Rubin och Parrish (2007) och Svanevie (2011)  uppstod en diskussion om vem 

som definierar vad som fungerar och för vem detta fungera samt hur man vet att evidens ger 

brukarinflytande? 

5.5.1 Sammanfattning av resurser  

Utifrån studiens resultat kan man framhäva att resursbrister inom organisationen begränsar 

socialsekreterares möjligheter i realiseringen av brukarinflytande. Studiens resultat visar även 

att socialsekreterare och politiker inte delar samma syn kring resurser. Det framhävs även att 

resursfrågan är komplex och bör tas upp på en högre nivå. En lösning för att öka 

möjligheterna i realiseringen av brukarinflytande är en samverkan mellan aktörer som ska 

skapa bättre förutsättningar för brukaren samt är samverkan ekonomiskt effektivare.  

 



 

36 

 

6. Diskussion  

6.1 Teoretiska reflektioner 

Vi författare var osäkra på vilken teori vi ville använda oss av eftersom olika teorier kan 

tolkas in på studiens material. Beroende på vad man vill studera kan olika teorier skapa en 

förståelse för det insamlade materialet. I vår studie är socialsekreterare i centrum vilket vi 

ansåg passade bra med Lipskys förklaring av gräsrotsbyråkrat samt att gräsrotsbyråkraten 

erhåller en makt som vi ville förstå genom Foucaults maktbegrepp. Genom att intervjua 

socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd om hur de förhåller sig till brukarinflytande och 

med hjälp av våra teoretiska referensramar kunde vi få en djupare förståelse för empirin.  Vi 

anser att vår tolkning inte behöver vara den rätta eftersom alla har olika tolkningar av teorier 

och den sociala verkligheten.  

6.2 Metodologiska reflektioner 

Syftet med studien var att förstå hur socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd förhåller sig 

till brukarinflytande. För att besvara studiens syfte och frågeställningar valde vi att intervjua 

åtta socialsekreterare för att synliggöra deras egna upplevelser och erfarenheter. Vi samlade in 

materialet med hjälp av semistrukturerade intervjuer utifrån en hermeneutisk ansats. Den 

hermeneutiska ansatsen gav oss möjlighet att ta del av intervjupersonernas upplevelser och vi 

som författare gavs en möjlighet till att tolka intervjupersonernas utsagor. Vi valde att utgå 

ifrån en kvalitativ undersökning eftersom denna metod används då man vill ta del av 

intervjupersonernas upplevelser.  

 

Från början hade vi även tänkt använda oss av vinjettmetoden som innebär korta fall/historier 

som beskriver en individs situation, i vårt fall ekonomiskt utsatta brukare. Vinjetter måste 

utformas trovärdigt genom att den ska ha ett realistiskt innehåll. Med hjälp av vinjettmetoden 

kan intervjupersonerna besvara hur de hade agerat i verkligeten (Kullberg & Brunnberg, 

2007). För att öka trovärdigheten i vår studie hade vi kunnat använda vinjettmetoden som 

komplement till intervjuer men vi anser att vi inte hade tillräckliga förkunskaper och ont om 

tid vilket resulterade i att vi valde bort vinjettmetoden.   
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6.3 Diskussion 

Vår studie styrker intrycket att brukarinflytande inom ekonomiskt bistånd är ett svårt område 

att forska om vilket även Eriksson (2015) framhäver i sin avhandling. Fenomenet är komplext 

och bär med sig svårigheter. Därför är det av vikt som Eriksson (2015) påpekar att man som 

skribent angriper fenomenet från olika vinklar för att fylla det med innehållsrik information. 

Syftet med den här studien var att förstå hur socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd 

förhåller sig till brukarinflytande för att på så sätt synliggöra möjligheter och begränsningar i 

realiseringen av brukarinflytande. Resultatet framhäver att brukarinflytande inte har en 

definition utan begreppet ger en möjlighet för tolkning som sedan avspeglar sig på 

realiseringen. De olika kommunerna som deltagit i studien arbetar med brukarinflytande på 

olika sätt eftersom socialsekreterare bland annat inte har några konkreta metoder för arbetet 

med brukarinflytande. Resultatet konstaterar även att socialsekreterare inom ekonomiskt 

bistånd är beroende av resurser för att realisera brukarinflytande. En intressant aspekt var att 

resultatet framhäver att resursfrågan bör tas upp på en högre nivå. Vi anser att 

socialsekreterare lägger ifrån sig ansvaret och menar att det är nämndens ansvar att finna nya 

resurser i samhället.  

 

Resultatet visar att individanpassning, handlingsutrymmet och brukarinflytande skiljer sig åt 

beroende på vilken kommun empirin har samlats in i. Resultatet framhäver att 

brukarinflytande skiljer sig åt beroende på vilken brukare socialsekreteraren har framför sig, 

medan vi anser att brukarinflytande även kan skiljas åt beroende på vilken socialsekreterare 

brukaren har framför sig och hur socialsekreteraren tydliggör arbetet med brukaren. Vårt 

resultat lyfter fram att information är ett viktigt redskap för brukarinflytande. Vi anser att 

informationen som socialsekreterare förmedlar till brukaren varierar beroende på 

socialsekreterarens tydlighet. Eftersom ekonomiskt bistånd är individanpassat är det också av 

betydelse att man har i åtanke att brukarinflytande också ses som en individanpassning. Inom 

socialt arbete är det komplext att se en grupp som en helhet utan socialsekreterare måste se 

varje brukares enskilda behov. Detta resulterar i att realiseringen av brukarinflytande 

utmynnar mellan fyra ögon, det vill säga mellan socialsekreterare och enskilda brukare, därför 

skiljer sig brukarinflytande åt inom organisationerna. Vi upplever inte att socialsekreterare 

inom ekonomiskt bistånd saknar helt brukarinflytande, vi anser att de är på god väg men har 

dock en bit kvar att etablera brukarinflytande inom organisationen. För att nå dit anser vi att 

kommuner behöver införa policyprogam om brukarinflytande där kommunerna etablerar en 
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realisering av brukarinflytande inom ekonomiskt bistånd. För att få en gemensam syn om 

brukarinflytande anser vi att det är organisationens ansvar att vägleda sina anställda, i detta 

fall socialsekreterare. Resultatet visar även att fenomenet brukarinflytande är spretigt, genom 

ett policyprogram kan organisationen konkretisera fenomenet vilket vi anser leder till enhetlig 

och rättssäkrare handläggning. Ett dilemma som kan uppstå med policyprogram är att fler 

regler tillkommer för socialsekreteraren att förhålla sig till. Reglerna kan strama åt 

individanpassning vilket brukarinflytandet måste innehålla eftersom varje enskild brukare är 

unik. Därför är det bra om socialsekreterare hittar en balans mellan individanpassning och 

policyprogram. För att socialsekreterare ska få en gemensam syn på brukarinflytande anser vi 

att det även bör kartläggas och utformas utbildningar om hur brukarinflytande realiseras inom 

ekonomiskt bistånd. Resultatet visar att utbildningar inom organisationen är viktiga för att 

utveckla kunskapen hos socialsekreterarna. Utbildningar kan leda till att socialsekreterare 

arbetar utefter ett gemensamt synsätt. Vi anser att utbildningar om brukarinflytande medför att 

socialsekreterare kan gå vidare i sitt arbete med brukarinflytande och få mer erfarenhet för hur 

man kan få brukarna till att bli mer delaktiga i sina egna liv och i verksamheten. Genom att 

stärka brukarnas medverkan och socialsekreterares kunskap om brukarinflytande kan 

evidensbasering utvecklas mer inom ekonomiskt bistånd. Studiens resultat berör inte 

evidensbasering i den utsträckning som vi hade förväntat oss. Utifrån den tidigare forskningen 

ger brukarinflytande mer evidens i det sociala arbetet. Vi upplever att evidensbasering är svårt 

att applicera på ett system som ekonomiskt bistånd eftersom det inte finns konkreta metoder 

eller utbildningar för hur man realiserar brukarinflytande. Brukarinflytande ska vara en 

självklarhet inom socialtjänstens väggar eftersom alla beslut som socialsekreteraren tar 

påverkar brukaren. 

 

I uppsatsen har vi använt begreppet brukare som benämning på den grupp studien berör. 

Brukare har i vår uppsats definierats som “Personer som nära och personligt berörs av en 

kommunal verksamhet och som i regel utnyttjar den kontinuerligt under en relativt lång 

period” (Ds, 1991:18, s. 38). Vi utgick från ett begrepp som vi känner oss trygga med. 

Responsen från våra intervjupersoner var inte densamma utan de var mer bekväma med 

sökande/klient. Utifrån studien kan vi nu i efterhand konstatsera att begreppet brukare inte är 

en bra benämning inom ekonomiskt bistånd. Vi valde begreppet brukare eftersom det är ett 

begrepp vi känner oss bekväma med och som används i studievärlden då det förekommer 

under föreläsningar och i kurslitteratur. Vi valde att utgå från vår trygghet men har nu lärt oss 

att inom ekonomiskt bistånd och specifikt de kommuner vi samlat in vår empiri i används inte 
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begreppet brukare. Det är intressant att lyfta upp hur olika begrepp används i olika områden 

inom socialtjänsten samt inom den akademiska världen. För oss kan brukare vara alla 

samhällets medborgare eftersom vi brukar något vilket också var en av anledningarna till att 

vi valde att utgå från begreppet. Vidare kan man föra en diskussion om begreppet brukare 

innebär att man brukar välfärdstjänster lång- eller kortvarigt. Intervjupersonerna anser att 

brukare som de möter inte brukar tjänster under en långvarig tid utan målet är att insatserna 

ska tillämpas under en kortare period. Studiens resultat framhåller att oavsett socialt nätverk 

är det viktigt att definiera begrepp för att undvika missförstånd eftersom begrepp med svårare 

karaktärer medför tolkningsutrymme. 

 

Något som vi funderat över är att tidigare forskning och studiens empiri belyser 

brukarinflytande som något positivt. Vi upplever att ingen berör brukarinflytande i negativ 

bemärkelse. Vi ställer oss fundersamma till varför brukarinflytande inte är mer etablerat inom 

ekonomiskt bistånd eftersom det ses som något positivt. Intervjupersonerna förmedlar att de 

sällan benämner brukarinflytande utan det finns i bakhuvudet, hur vet vi att det finns i alla 

socialsekreterares bakhuvud? Genom att synliggöra brukarinflytande kan det medföra att 

socialsekreterare får en ”aha” upplevelse och blir påminda om brukarinflytande. 

 

6.4 Framtida forskning 

I slutet av arbetsprocessen av denna studie uppmärksammade vi socialutskottets förslag till en 

ny proposition som väckte nya tankar hos oss författare. Den 1 juli 2016 kommer en ny 

proposition om ekonomiskt bistånd att träda i kraft. Beslutet togs 18 maj 2016 och innebär att 

de brukare som inte kan försörja sig själva, men har förmåga till att arbeta, kan få rätt till 

försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande om 

socialsekreteraren bedömer att det finns godtagbara skäl. I varje enskilt fall måste 

socialsekreteraren göra en individuell bedömning av brukarens förutsättningar och behov, till 

exempel om det går att ställa krav på de brukare som har sociala eller hälsomässiga hinder 

(2015/16:SoU12). Vi anser att Socialtjänstlagen i dagsläget inte beskriver vilka krav som ska 

ställas på de brukare som är arbetslösa och söker försörjning. Otydligheten i lagen kan bli till 

en nackdel för brukaren eftersom det kan medföra att han eller hon inte vet vilka krav som 

förväntas av socialsekreteraren. I dagsläget fokuserar socialsekreterare till stor del på de krav 

som ställs på brukarna. Vi anser att den nya propositionen kommer medföra större fokus på 

den enskilde vilket kan medföra större brukarinflytande. För tillfället måste brukaren uppfylla 
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ett av två krav, det vill säga stå till arbetsmarknadens förfogande eller vara sjukskriven med 

läkarintyg. Vi tolkar att den nya propositionen kommer medföra att socialsekreterare kan 

besluta om en brukare bedöms ha hälsomässiga hinder för att arbeta även fast brukaren inte 

har underlag som läkarintyg. Hur blir detta i verkligheten då en läkare bedömer att brukaren 

inte har några hälsomässiga hinder medan socialsekreteraren bedömer tvärtom? En intressant 

aspekt hade varit att genomföra studien på nytt efter att propositionen har vunnit laga kraft 

och se hur detta påverkar brukarinflytandet inom ekonomiskt bistånd. Brukarinflytande 

innehåller två sidor, tjänstemännens åsikter och brukares åsikter. Vår studie belyser 

socialsekreterares upplevelser och erfarenheter, därför hade det varit intressant att göra en 

studie där vi belyser hur brukare förhåller sig till brukarinflytande inom ekonomiskt bistånd. 

En tredje potentiell studie hade varit att jämföra socialsekreterares och brukares erfarenheter 

av brukarinflytande inom ekonomiskt bistånd för att synliggöra om det uppkommer 

skillnader. 
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Bilaga 1          Intervjuguide 

 

Bakgrund 

 Vad har Du för utbildning? 

 Hur lång erfarenhet har Du av arbetet med brukare som inte klarar av sin försörjning? 

 Hur många brukare är du handläggare åt? 

Socialsekreterarens uppfattning om brukarinflytande 

 Hur definierar Du begreppet brukarinflytande? 

 Vad är syftet med brukarinflytande för dig? 

 Anser Du att brukarinflytande är viktigt? Varför/Varför inte? 

 Vilka för- respektive nackdelar ser Du med brukarinflytande? 

Brukarinflytande inom organisationen 

 Vad har verksamheten för syn på brukarinflytande? 

 Har ni någon policy om brukarinflytande i er organisation? 

 Hur arbetar Du för att realisera brukarinflytande? 

 Använder Du några särskilda metoder för att realisera brukarinflytande? 

Brukaren 

 Hur informeras klienten om rätten till inflytande? 

 Vad kan brukaren ha inflytande över? 

 Vad kan brukaren inte ha inflytande över? 
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Bilaga 2        Informationsbrev  

 

Medverkan i examensarbete 
Hej! Vi är två studenter som går termin 6 på Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. För tillfället skriver vi på vår C-uppsats där syftet med studien är att förstå hur 

socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd förhåller sig till brukarinflytande. Vi anser att Er 

erfarenhet kommer vara mycket intressant av att få ta del av, därav kommer vi att använda oss 

av kvalitativa intervjuer i vår studie. Intervjuerna kommer att spelas in och kommer att ta 

cirka 60 minuter. Det är frivilligt att delta i intervjuerna och Ni har rätt till att avbryta 

intervjun när som helst. Redovisningen av intervjuerna kommer inte att avslöja Er identitet, 

det vill säga Ni kommer att anonymiseras i studien. De som kommer ha tillgång till det 

insamlade intervjumaterialet är vi två författare, handledare och examinator. Det insamlade 

intervjumaterialet kommer endast att användas i forskningssyfte som källmaterial till vår 

studie.  

Har Ni frågor kring vår studie eller Ert deltagande får ni gärna höra av er till oss, vår 

handledare eller institutionen för socialt arbete! 

Med vänlig hälsning, 

 

Selma Abdurahmanovic    Amila Kaltak 

xxxxxxx@student.lnu.se      xxxxxxx@student.lnu.se 

Xxx xxx xx xx    Xxx xxx xx xx 

 

 

Lars Sörnsen  

Handledare 

xxxxxxxxx@lnu.se 
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Bilaga 3      Samtyckesblankett  

 

Samtycke till deltagande i forskningsstudie 

Jag har blivit informerad om denna studies syfte, både muntligt och skriftligt. Jag har fått 

information om vilka villkor jag ställer upp på. Studien är frivillig och jag är medveten om att 

jag när som helst kan avbryta mitt deltagande. Under studiens process är jag anonym, och jag 

är medveten om att det endast är forskarna, handledarna och examinatorn som får ta del av det 

insamlade materialet. Efter avslutad forskning kommer det insamlade materialet att 

makuleras.  

 

Nedanför ger jag Er skribenter mitt samtycke till att delta i studien där syftet är att förstå hur 

socialsekreterare förhåller sig till brukarinflytande.  

 

Växjö … /… 2016 

Namnunderskrift:_____________________________________ 

En kopia av samtyckesblanketten finns tillgängligt för dig att erhålla 
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Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subtema Tema 

Utrymmet som finns för 

en klient eller brukare att 

kunna påverka 

insatserna, utformningen 

och innehållet. 

Det utrymme 

som brukarna 

kan påverka 

inom.  

Delaktighet Brist på 

gemensam syn  

 

 

Brukarinflytande 

Att man själv får 

bestämma lite över sitt 

egna liv. Syftet med 

brukarinflytande är att 

komma framåt i en 

planering, men sen att få 

vara delaktig själv i vilka 

val som görs. 

Ha 

bestämmande-

rätt över sitt 

egna liv och 

vara delaktig i 

planeringen. 

Delaktighet Brist på 

gemensam syn  

 

Brukarinflytande 

Jag skulle nog säga att 

brukarinflytande innebär 

klientens rätt att tycka till 

och tänka till om sin egna 

situation och om sin 

situation hur man blir 

behandlad i kontakt med 

myndigheter. 

Egen förmåga 

till att utrycka 

sina åsikter 

och hur man 

behandlas 

inom 

organisationen. 

Egenskaper och 

erfarenheter.  

Brist på 

gemensam syn  

 

Brukarinflytande 

Syftet med 

brukarinflytande är att 

man ska tänka på att man 

har den maktbalansen 

och att jag inte ska ta 

bestämmanderätten i alla 

situationer utan att 

klienten har rätt att 

bestämma över sitt egna 

liv och det är viktigt att 

ge klienten inflytande i 

vad vi håller på med, att 

inte bara köra över 

klienten. 

Vara medveten 

om att det 

finns en 

maktbalans 

och att inte 

alltid ha 

bestämmande-

rätten. Ge 

brukaren 

information. 

Maktobalans Brist på 

gemensam syn  

 

Brukarinflytande 

Om jag säger rent 

generellt så träffar jag 

mina klienter tre gånger 

först, sen börjar 

brukarpåverkan som jag 

vill definierar. Då börjar 

vi prata om ’vad du vill 

ha hjälp med?’, ’vad är 

viktigt för dig just nu?’, 

för då har vi löst det 

akuta med pengar. 

Efter tre möten 

börjar 

brukarinflytan-

det. Då tar man 

upp brukarens 

situation för då 

är det akuta 

löst med 

pengar. 

Prioriteringsskala Brist på 

gemensam syn  

 

Brukarinflytande 

Jag tänker 

självbestämmande, vad 

man själv upplever att 

Brukarens 

initiativförmå-

ga.  

Egenskaper och 

erfarenheter. 

Brist på 

gemensam syn  

 

Brukarinflytande 
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man kan påverka… 

Samröre med myndighet 

så att säga. 

 

 

 

 

Spontant är det ju att den 

personen jag möter, eller 

dem jag möter, ska kunna 

ha inflytande över de 

beslut som jag fattar. 

Inflytande på det sätt att 

jag ställer frågor som jag 

hoppas på att dem ska 

kunna ge mig ett svar, så 

att jag kan vägleda dem 

vidare. 

Brukaren ska 

ha möjlighet 

att påverka 

beslut som tas 

kring dennes 

situation, 

genom att 

socialsekretera

ren ställer 

frågor som 

brukarna 

besvarar för att 

finna den rätta 

vägen.  

Tydlighet och 

information 

Brist på 

gemensam syn  

 

Brukarinflytande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När en klient får vara 

med och göra upp 

handlingsplanen, innebär 

för mig brukarinflytande. 

Varje månad skriver vi 

handlingsplaner där 

klienten får information 

om vad denne gör just 

nu, vad den har för mål 

och när uppföljningen 

sker. Inflytandet sker i 

första fas där vi 

tillsammans diskuterar 

den enskildes planering 

och mål, vad gäller 

arbete/sysselsättning. 

Dock tycker jag att 

inflytande kan vara 

styrande från min sida, i 

och med att vi erbjuder 

sysselsättningen och 

godkänner den. Vi kan 

inte ta hänsyn till allas 

önskemål, vi jobbar ju 

mot arbetslinjen i min 

enhet. 

Upprätta en 

handlingsplan 

där brukarna 

får information 

om hur 

vägledningen 

till 

självförsörjni-

ng ska se ut. 

Socialsekretera

re bestämmer i 

vilken mån 

brukarinflytan

det ska 

utmynna 

genom deras 

godkännande 

av 

sysselsättning, 

man kan inte ta 

hänsyn till 

allas önskemål. 

Tydlighet och 

information 

Brist på 

gemensam syn  

 

Brukarinflytande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med 

brukarinflytande är att 

den enskilde ska hitta en 

egen väg till 

självförsörjning och visa 

initiativförmåga i sin 

utveckling vad gäller  

arbete och utbildning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitta en egen 

väg till 

självförsörjni-

ng och vilja 

utvecklas som 

människa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tydlighet och 

information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brist på 

gemensam syn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukarinflytande 
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