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Att sakna sysselsättning 

- Socialarbetarens erfarenheter av att möta klienter som saknar 

sysselsättning 

 

Linda Dahlman och Emma Jensen 

 

Sammanfattning 

 Syftet med studien var att studera socialarbetares erfarenheter av att möta klienter som 

saknar eller har saknat sysselsättning samt det påföljande förändringsarbetet. 

 Studien är genomförd med en kvalitativ metod. Empirin baseras på intervjuer med 

fem yrkesverksamma socialarbetare och resultatet har analyserats utifrån ett systemteoretiskt 

perspektiv. Analysen utmynnade i fyra olika teman; arbetssätt, förändringsprocessen, hinder i 

förändringsprocessen samt utmärkande grupper. Resultatet visar att respondenterna i sitt 

dagliga klientarbete använder sig av en rad olika arbetssätt, så som motiverande-, 

målfokuserat-, behandlande- och inkännande arbetssätt samt vikten av att skapa en bra 

arbetsallians med klienten. Hinder som respondenterna upplever i förändringsarbetet med 

klienterna är bland annat bristfällig samverkan, skam, resurser samt klientens negativa 

inställning. Resultatet visar även att studiens respondenter är överens om att delaktighet och 

en av klienten upplevd meningsfullhet är avgörande för arbetets utgång. Ytterligare något 

som framkommer i resultatet är förekomsten av grupper av individer som utmärker sig 

rörande vissa frågor. Dessa grupper av individer kan vara svårare att motivera än övriga 

individer inom den studerade målgruppen eller så kan det finnas andra omständigheter kring 

individen, till exempel missbruk, som gör det svårt att kunna uppnå en förändring. 

Vår slutsats är att nyckeln till ett lyckat förändringsarbete är kommunikation och 

delaktighet. En positiv följd av att klienten själv får vara delaktig i (en del av) de beslut som 

tas under förändringsprocessen medför att han eller hon i större grad upplever en 

meningsfullhet med det som händer och sker vilket visat sig vara mycket viktigt för ett lyckat 

resultat av arbetet.  

 

Nyckelord: sysselsättning, psykiskt mående, systemteori 

  



 
 

To lack occupation 

- The social worker's experience of meeting clients who lack occupation 

 

Linda Dahlman och Emma Jensen 

 

Abstract 

 The aim of this paper was to study social workers experience of working with clients 

that do not have an occupation or who have earlier lacked an occupation and the subsequent 

work towards change.  

 This study was conducted with a qualitative method. The empirical data is based on 

five interviews with professional social workers and the result has been analyzed based on 

systematic theory. The analysis resulted in four different themes; working methods, the 

process of change, obstacles in the change process and distinctive groups. The result show 

that the social workers use a variety of working methods in their daily work with clients, such 

as motivational-, goal-oriented-, empathetic working methods, different kinds of treatment 

work and by creating a good work alliance with the client. Obstacles that the social workers 

experience in their work with clients towards change include inadequate cooperation, shame, 

resources, and the client's negative attitude. The result also show that the respondents of the 

study agree that participation and a perceived meaningfulness of the client are crucial for the 

outcome of the work. Another thing that appears in the result is the presence of groups of 

individuals who are distinguished regarding certain topics. These groups of individuals may 

be more difficult to motivate than other individuals within the target group or there may be 

circumstances surrounding the individual, such as alcohol or drug abuse, which makes it 

difficult to achieve a change. 

Our conclusion is that the key to successful change is communication and 

participation. A positive consequence of the client's involvement in (part of) the decision 

making during the change process means that he or she experiences a sense of meaning with 

what is happening, which proved to be very important for a successful outcome of the work. 

 

Keywords: occupation, mental health, systematic theory 

  



 
 

Förord 

 

Denna studie är en C-uppsats skriven under hösten 2017.  

 

Vi vill rikta ett tack till vår handledare, Mona Sundh, för värdefull handledning under arbetet 

med vår uppsats. Tack även till de personer som tog sig tid för och ställde upp på intervjuer, 

utan er hade studien inte varit möjlig att genomföra. 

 

Att vi valt att genomföra vår studie om just sysslolöshet och om vad socialarbetaren kan se i 

mötet med berörda klienter har sitt ursprung i att vi båda själva har träffat på denna grupp av 

klienter på praktik- och arbetsplatser samt ute i verkliga livet. Vi upplever att detta fenomen 

är väldigt intressant och därför föll sig valet naturligt och relativt enkelt när c-uppsatsens 

ämne skulle bestämmas. 

 

Vi har valt att analysera studiens resultat utifrån ett systemiskt perspektiv, där individen ses 

som en del i ett större sammanhang.  

 

Arbetet med denna uppsats har varit både utmanande och utvecklande. Att vi båda är 

småbarnsföräldrar har inneburit en extra dimension av arbete i form av ett ständigt pusslande 

med familjelivet. Oförutsedda hinder har under arbetets gång dykt upp i form av diverse 

sjukdomar, ett antal sjukhusbesök samt stängda dagis/ fritids. 

 

Vi har tagit ett gemensamt ansvar för alla delar av uppsatsen. 

 

 

Karlstad, 21 januari 2018 

Linda Dahlman och Emma Jensen 
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1. Inledning 

Det största problemet på svensk arbetsmarknad är att en stor grupp människor står 

utanför arbetsmarknaden. I oktober 2017 uppgick Sveriges invånarantal till 10 103 843 

människor (Statistiska centralbyrån 2017) och samtidigt kunde det påvisas att 5 035 200 

personer hade sysselsättning (Ekonomifakta 2017). I november 2017 uppgick arbetslösheten 

till 5,8 procent, vilket innebär att totalt 308 000 personer då var arbetslösa (Ekonomifakta 

2017). Arbetslösheten betyder lägre inkomster eftersom arbetslöshetsförsäkringen har 

försämrats så drastiskt. Enligt en undersökning gjord av Akademikerförbundet SSR hamnar 

ersättningen från a-kassan inte sällan under den ersättningen som individen kan få i 

försörjningsstöd (Arbetet 2017). Den låga ersättningen innebär även sämre hälsa för berörda 

individer (Sveriges riksdag 2013). Att personer som saknar arbete/ sysselsättning ofta 

upplever att de får en försämrad hälsa som konsekvens visar forskningen tydligt, se till 

exempel Friedland och Price (2003). 

Sett ur ett makroperspektiv menar Bronfenbrenner (1979) att individer med ett dåligt 

psykiskt mående innebär en negativ påverkan även på samhället i övrigt, t ex vad gäller 

resurser. Om bristen på sysselsättning leder till en påverkan på individens psyke torde det, på 

sikt, leda till en ökad belastning på samhället i form av ökade kostnader för att hjälpa 

individen med till exempel försörjningsstöd eller sjukvård (Lindgren 2016). Under 2016 

betalade Sveriges kommuner sammanlagt ut 10,5 miljarder kronor i försörjningsstöd 

(Socialstyrelsen 2017). Kostnaderna för psykisk ohälsa i Sverige uppskattas till 70 miljarder 

kronor per år (Forska! Sverige 2013).  

Det har uppmätts att 16 procent av Sveriges befolkning uppger att de har nedsatt 

psykiskt välbefinnande (Folkhälsomyndigheten 2017). Sjukskrivningar, depressioner och 

självmord är exempel på några av de konsekvenser ett nedsatt psykiskt mående kan leda till. 

Payne (2005) beskriver att socialt arbete handlar om att få människor att passa in i den 

rådande sociala ordningen, att få människor som är eller riskerar att bli exkluderade i 

samhället att bli inkluderade. Detta kopplar vi samman med vad som står att läsa i 1 § i 1 kap. 

av socialtjänstlagen (SFS 2001: 453) om att socialtjänsten ska främja människors ekonomiska 

och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet. För att 

uppnå detta är en del av svaret sysselsättning då det möjliggör att individen får ett socialt 

sammanhang, en egen försörjning samt möjligheten att leva ett liv med levnadsvillkor som 

inte skiljer sig märkbart från normen.  

De ovan skrivna raderna påvisar en tydlig koppling mellan sysselsättning och socialt 

arbete. 

1.1 Problemformulering 

 Många studier har gjorts där fokus har varit att se hur arbetslöshet eller sysslolöshet 

påverkar individens hälsa och välmående, se till exempel Friedland och Price (2003) och 

McMunn et al. (2009). I sökandet efter forskning till denna studie har vi dock funnit att det 

varit svårt att finna forskning som fokuserar på socialarbetarens perspektiv av att arbeta med 
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dessa individer. Socialarbetaren är högst delaktig i processen som leder fram till att en 

individ, som saknar arbete, (åter) kommer ut i sysselsättning och därför är det intressant att se 

vad de upplever i arbetet med den aktuella målgruppen. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien var att studera socialarbetarens erfarenheter av att möta klienterna 

som saknar eller har saknat sysselsättning. 

 

Syftet har brutits ner i följande frågeställningar: 

- På vilket sätt arbetar socialarbetaren med sina klienter mot och under en 

förändringsprocess? 

- Vilka hinder (reella eller av klienten upplevda) kan socialarbetaren se i mötet 

med klienter som är på väg att genomföra en förändring för att (åter) komma 

ut i en sysselsättning? 

- På vilket sätt kan socialarbetaren se att en av klienten upplevd meningsfullhet 

och delaktighet har betydelse för att lyckas med att genomföra en förändring? 

- Kan socialarbetaren se att vissa grupper av individer utmärker sig särskilt 

gällande vissa frågor och i så fall på vilket sätt? 

1.3 Centrala begrepp 

Sysselsättning är ett ytterst centralt begrepp i denna studie. Om man söker efter 

synonymer till ordet sysselsättning i Nationalencyklopedin [NE] (2017) får man fram 

följande; (meningsfull) aktivitet på fritiden. Innebörden av begreppet sysselsättning är i denna 

studie ett lönearbete eller någon form av insats via socialtjänsten. 

Avsaknad av sysselsättning/ sysslolös. Begreppet sysslolös i denna studie innebär att 

en person antingen, helt eller delvis, saknar ett avlönat arbete eller att en person, helt eller 

delvis, är i behov av någon form av insats via socialtjänsten. I denna studie handlar det 

således inte bara om en total avsaknad av sysselsättning utan även om en delvis avsaknad av 

sysselsättning. Det handlar då om individer som ofrivilligt jobbar deltid eller som har någon 

form av insats som ofrivilligt är på deltid.  

Motiverande samtal [MI] används bland annat för att locka fram och väcka motivation 

hos klienten och för att förstärka deras delaktighet och tron på den egna förmågan. MI skapar 

ett engagemang och en allians i samtalet och är ett bra verktyg att använda när man i mötet 

med klienten ställs inför konflikter och motstånd (Barth et al. 2015). 

  

http://www.synonymer.se/sv-syn/g%C3%B6rom%C3%A5l
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2. Tidigare forskning 

 Då studien handlar om att se på fenomenet ur de yrkesverksammas perspektiv blir det 

intressant att ta reda på vad som motiverar socialarbetare i sitt arbete. Bjerregaard et al. 

(2015) har genomfört en kvalitativ studie som bygger på insamlade data från nitton stycken 

djupintervjuer, med syftet att utreda vad som motiverar människor med yrken inom vården. 

Resultatet av studien visar att det som motiverar socialarbetare inte alls behöver handla om 

pengar och lön utan att det snarare handlar om hur flera olika faktorer tillsammans leder fram 

till att känna en övergripande känsla av stolthet över sitt arbete. De faktorer som lyfts i 

artikeln är att uppleva en tillhörighet, att känna sig behövd, värdefull och stolt (Bjerregaard et 

al. 2015). Socialarbetarna som deltog i studien känner en tillhörighet till klienter, kollegor, 

organisationen och till arbetskåren. Denna vi-känsla gör socialarbetarna motiverade och 

benägna att ha en positiv känsla till sitt arbete. En annan motiverande faktor är att de känner 

sig behövda och att arbetet känns värdefullt. Att de faktiskt hjälper sina klienter och dagligen 

får respons på att de gör något viktigt. Känslan av att hjälpa en människa och att skapa en 

sorts relation till sina klienter leder i sin tur till att de känner sig uppfyllda och tillfreds i sin 

arbetssituation. Dessa motiverande faktorer leder sedan fram till en sista faktor som är en 

övergripande stolthet för sitt arbete (Bjerregaard et al. 2015). Det är intressant att få veta vad 

socialarbetarna själva anser motiverande och viktigt då de i sina resonemang och i sitt 

klientarbete troligtvis kommer att utgå från sig själva och sina egna erfarenheter och 

preferenser.  

Friedland och Price (2003) har i sin kvantitativa studie undersökt om en individs 

anställning eller avsaknad av anställning påverkar deras hälsa. De har använt data från en 

nationell enkätstudie. Friedland och Price (2003) har delat in deltagarna i sin studie i olika 

grupper; de som saknar anställning, de som ofrivilligt arbetar deltid, de som arbetar på 

underbetalda jobb, de som arbetar med underkvalificerade jobb samt de som arbetar mer än 

heltid. Resultatet av studien visar att de individer vars hälsa påverkas mest är de som helt 

saknar anställning. De upplever sig mindre tillfreds med livet än de som har arbete och 

uppvisar ofta symptom på depression och dåligt självförtroende (Friedland & Price 2003). 

Lindgren (2016) sökte i sin kvalitativa studie ta reda på hur unga människor 

ackumulerar sociala problem. Lindgren (2016) skriver i sin avhandling om hur individer som 

är arbetslösa kan hamna i en ekonomisk knipa och hur de känner en skam över att behöva 

ansöka om försörjningsstöd samt att de upplever känslor av hopplöshet, tristess, förtvivlan 

och skuld. McMunn et al. (2009) skriver i sin artikel om hur individer som har passerat 

pensionsåldern påverkas av och hur de hanterar en brist på sysselsättning, resultatet bygger på 

data från en nationell enkätstudie. Författarna har undersökt huruvida det psykiska måendet 

påverkas av ett deltagande i sociala aktiviteter eller ej. Som exempel på sociala aktiviteter tar 

de upp både avlönade och frivilliga arbeten samt att vårda någon närstående. Resultatet av 

studien visar på ett välmående som generellt sett är högre hos de individer som deltar i någon 

form av social aktivitet än hos de som inte gör det (McMunn et al. 2009). Liksom Bjerregaard 

et al. (2015) skriver i sin studie har även McMunn et al. (2009) fått fram ett resultat i sin 

studie som visar på att belöningen för genomförd syssla inte nödvändigtvis måste vara i form 

av pengar utan att deltagarna i studien snarare önskar uppmärksamhet och tacksamhet. Det är 

viktigt för individen att känna sig korrekt belönad för det arbete han eller hon har utfört för 
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att det ska medföra en positiv effekt på det psykiska måendet (McMunn et al. 2009). Om 

individen upplever att det arbete som han eller hon har utfört överstiger den belöning som 

erhålls är det vanligt att individen upplever sig som orättvist behandlad, vilket i sin tur 

påverkar både självkänsla och självförtroende (McMunn et al. 2009). Känslan av att 

omgivningen är dömande och ser på de som är arbetslösa som lata och okunniga kan medföra 

att individerna sedan börjar tänka så om sig själva, vilket påverkar deras självbild och på sikt 

även deras chanser till anställning (Lindgren 2016). Marston och McDonalds (2008) artikel 

bygger på en långtidsstudie av sjuttiofem långtidsarbetslösa individer och dess syfte är att 

diskutera kring värderingar inom arbetsmarknadspolitiken. Marston och McDonald (2008) 

skriver om hur arbetsmarknadspolitiken i många länder bygger på att arbetslösa har sig själva 

att skylla för den situation de befinner sig i, att det skulle vara deras egna personliga 

motivation som skulle vara för låg för att de skulle kunna hitta ett bra arbete. Författarna 

ifrågasätter denna åsikt i sin artikel och menar att det innebär en bestraffning av de 

långtidsarbetslösa i dubbel bemärkelse, då de i och med detta blir utsatta både materiellt och 

socialt (Marston & McDonald 2008). Dougherty et al. (2017) har undersökt hur folk ser på 

arbetslösa individer och fick i sin kvalitativa studie fram att detta är olika beroende på vilken 

social klasstillhörighet individen i fråga har. Resultatet av deras studier visar att den typiska 

synen på en arbetslös individ är att den är lat och saknar motivation. Något annat som 

Dougherty et al. (2017) lyfter är att de arbetslösa individerna blir stigmatiserade. Den grupp 

som blir minst stigmatiserad är de individer som tillhör medelklassen. Om dessa individer 

tänker folk att orsaken till arbetslösheten kan härledas till yttre faktorer. Om de arbetslösa 

individerna från överklassen tänker folk att arbetslösheten är en produkt av att de har levt ett 

privilegierat liv. De individer som blir mest stigmatiserade är individerna från arbetarklassen, 

om dem tänker folk att de hade kunnat undvika en arbetslöshet om de hade arbetat hårdare 

(Dougherty et al. 2017). Marston och McDonald (2008) argumenterar i sin artikel om hur 

tvingande åtgärder för att få ut långtidsarbetslösa i sysselsättning är kontraproduktivt, då de 

sällan leder till att individerna får ett avlönat arbete i slutändan i alla fall. Författarna menar 

att skulden läggs på individen och att det inte är rättvist då de menar att problemet är större än 

så och att man istället bör se det som ett fel i systemet (Marston & McDonald 2008).  

 Gemensamt för resultaten från de tre olika studier som genomförts av Bjerregaard et 

al. (2015), Friedland och Price (2003) samt McMunn et al. (2009) är hur de visar på vikten av 

att individen känner en meningsfullhet i utförd syssla, att individen själv ser ett syfte med 

sysselsättningen och att de upplever att det ger dem något. En positiv känsla som inte 

nödvändigtvis behöver handla om ekonomisk ersättning utan snarare en upplevelse av 

välmående och tillhörighet.  

Lindgren (2016) skriver om hur ungdomar kan samla på sig sociala problem i 

övergången mellan studier och arbete då denna period kan vara en svår utmaning för en del 

individer. Några av de problem han lyfter är relevanta även för denna studie då det handlar 

om arbetslöshet, fattigdom och bidragstagande. Lindgren (2016) anser att dessa sociala 

problem “inskränker på individens livsrum och handlingsutrymme”, att “de kan ge upphov 

till skamkänslor”, att “de anses ha orsaker som kan härledas till samhällsstrukturen”, att “de 

anses kunna avhjälpas genom samhälleliga insatser” samt att “samhället har insatser som kan 

sättas in”. Konsekvenserna, för individen, av att sakna sysselsättning kan visa sig i form av 

ekonomiska, emotionella, sociala samt hälsomässiga problem, menar Lindgren (2016). 
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Levin (2015) har genomfört en kvalitativ studie som handlar om klientens delaktighet 

i sitt eget ärende och om vilka svårigheter som kan uppkomma kring delaktigheten. Hon har 

intervjuat sjuttiosju stycken socialarbetare som har erfarenhet av att arbeta med klientarbete 

och som har ökad delaktighet för klienten som målsättning. Hon skriver vidare att det blev en 

stor trend världen över inom socialt arbete under sent nittiotal då klienten började att ses som 

en brukare av organisationens tjänster, synsättet förändrades och det blev mer brukligt att ha 

som mål att göra klienten delaktig och att ta tillvara på klientens egna resurser. I studien av 

Levin (2015) visar resultaten på att de flesta av hennes respondenter tycker att det är positivt 

med större delaktighet från klienten men att de även kan stöta på hinder, de ser alltså både 

fördelar och nackdelar med delaktigheten. En del av respondenterna i studien känner bland 

annat att deras professionella roll hotas när klienten blir alltför involverad då de inte känner 

sig lika viktiga i arbetsprocessen längre och andra uppger att det kan riskera jämlikheten i 

arbetet då socialarbetaren kan bli mer benägen att hjälpa den klienten som känns “aktiv” och 

att klienter som då saknar förmågan inte får lika mycket hjälp och tid (Levin 2015). Tid är 

något som även Perlinski et al. (2012) tar upp i sin kvantitativa studie då de visar på att ett 

problem inom socialt arbete är att tiden med klienterna ofta är begränsad. Att det kan vara 

svårt att skapa en arbetsallians med klienten när organisationen som de arbetar för är 

uppbyggd på ett sådant sätt att kontakten med klienterna hålls på en miniminivå för att andra 

arbetsuppgifter tar för mycket tid, som till exempel administrativa uppgifter (Perlinski et al. 

2012). 
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3. Teoretiskt perspektiv 

Resultaten i denna studie har analyserats utifrån ett systemiskt perspektiv, även kallat 

systemteori. Systemteori innebär att man ser på alla delar som ett sammanhängande system, 

d.v.s som ett helhetsperspektiv (Holm Ingemann 2016). Denna teori belyser mönster och 

strukturer och vill se individen som en del i ett större sammanhang. Att individen inte är ett 

slutet system utan att det är en del i ett större sammanhang, där den påverkas av familj, 

vänner, samhället och andra aktörer inom det systemet den befinner sig (Öquist 2010). 

Michailakis och Schirmer (2017) menar att socialt arbete handlar om att hjälpa 

individer som på något sätt hotas att exkluderas från samhället. Hjälpen kan se olika ut men 

gemensamt är att den sker i organiserade former. Det kan till exempel vara i form av 

ekonomiskt bistånd, stöd utifrån våldsutsatthet eller drogprevention. Kärnan i socialt arbete, 

både i praktiken och inom forskningen, är sociala relationer, dessa relationer är inte enbart 

mellan individer utan också mellan olika organisationer (Michailakis & Schirmer 2017). 

Socialt arbete står också i relation till partipolitiken, välfärdsstaten och makrosociala 

förändringar, till exempel nedskärningar av den offentliga sektorn, enligt Michailakis och 

Schirmer (2017). De ovan nämnda relationerna som socialt arbete behöver förhålla sig till 

kan sägas vara olika system som består av ett antal element och deras relationer. Socialt 

arbete är komplext då socialarbetaren oftast inte kan se till enbart ett system utan den behöver 

se hur det aktuella systemets relationer till andra sociala system ser ut. Det viktiga blir att 

hitta förklaringsmodeller och teorier som hjälper socialarbetaren att analysera och sortera vad 

som är väsentligt och inte, samt att inte använda sig av enkla orsaksförklaringar för 

smidighetens skull (Michailakis & Schirmer 2017). Michailakis och Schirmer (2017) 

poängterar att det är systemet som kan förklara delarna, att det inte går att förklara till 

exempel ett helt system baserat på en individs mänskliga beteende men att individens 

beteende skulle kunna förklaras utifrån systemet. Ytterligare en sak som Michailakis och 

Schirmer (2017) lyfter fram är att kommunikation är grundelementet i alla sociala system, att 

det är kommunikationen som har skapat systemet samt att det är kommunikationen som 

fortsätter att hålla det samman. 

Michailakis och Schirmer (2017) skriver att många som studerar socialt arbete säger 

att de gör det för att de vill arbeta med människor och att de då syftar till den faktiska 

individen som behöver hjälp, men socialt arbete innebär så mycket mer än bara kontakt med 

individen som är hjälpsökande. En socialarbetare behöver i sitt dagliga arbete samverka med 

en rad olika aktörer både inom och utanför den egna organisationen, den behöver rådgöra 

med till exempel chef och kollegor, samordna insatser med andra hjälpande yrken samt 

klientens anhöriga. Slutsatsen som Michailakis och Schirmer (2017) drar är att arbete med 

människor är kommunikation och deras definition av ordet kommunikation är att det handlar 

om utbyte av tankar, idéer, kunskap, erfarenhet och känslor. Varje människa är ett eget 

psykiskt system och när vi samtalar med varandra så påverkar vi varandra och kan till en viss 

del styra vad den andra ska säga eller tänka, men när det har med människor att göra så blir 

det komplext och oförutsägbart (Michailakis & Schirmer 2017). Vi kan inte veta med 

säkerhet vad en individ kommer att svara på en fråga i förväg, vi kan kämpa för att styra ett 

samtal åt det håll som vi vill men måste vara medvetna om att individen som vi samtalar med 

kanske inte tänker på samma sätt. 
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Michailakis och Schirmer (2017) skriver även om interaktionssystemet vilket, enligt 

författarna, är något de flesta socialarbetare känner igen. Systemet återfinns i gränsen mellan 

en organisation och en privatperson och innebär att gränsen mellan ett organisationssystem 

och dess omvärld går rakt igenom människan som arbetar i organisationen. Detta kan ta sig 

uttryck i att ett eventuellt missnöje som en enskild klient kan känna för en hel organisation 

kan gå ut över en enskild anställd som då ska företräda sin organisation, förhålla sig till 

socialtjänstlagen och samtidigt försöka hålla fattningen även om klienten förolämpar eller 

hotar den anställde (Michailakis & Schirmer 2017). 

Precis som tidigare nämnts har socialarbetaren flera olika system att ta hänsyn till i 

sitt arbete. Viktigt är att man som socialarbetare är väl medveten om att samhället är uppdelat 

i olika delsystem, s k subsystem och att dessa kan stå i ett hierarkiskt eller jämlikt förhållande 

till varandra. I ärenden där klienter uppvisar ett motstånd till att vilja samarbeta blir det 

mycket tydligt att det råder ett ojämlikt maktförhållande mellan klient och socialarbetare 

(Michailakis & Schirmer 2017). 

Inom det systemiska perspektivet kan man tala om inkludering och exkludering och 

Michailakis och Schirmer (2017) skriver att sociala system, särskilt organisationer, inte 

fungerar om de inte kan exkludera människor. Detta på grund av till exempel resurser och 

avgränsningar i målgruppen. De skriver vidare att det kan kännas motsägelsefullt att 

organisationer som arbetar med socialt arbete exkluderar människor då deras funktion är att 

ta hand om grupper av människor som är exkluderade. Michailakis och Schirmer (2017) 

fastslår att det sociala arbetet har som syfte att hjälpa individen att bli mer attraktiv för att bli 

inkluderad i de sociala systemen igen. Även Payne (2005) beskriver att det sociala arbetets 

syfte är att få människor att passa in i den rådande sociala ordningen samt att det är av stor 

vikt att uppmärksamma alla personliga och sociala aspekter i en situation och hur de påverkar 

varandra och bildar en helhet. 

Vi strävar efter att se våra resultat ur ett systematiskt perspektiv då vi vill komma 

djupare än orsaksförklaringar individen eller samhället. Med det menar vi att vi inte enbart 

vill diskutera om det är individens “fel” eller samhällets “fel”, utan vi strävar efter andra 

förklaringar och slutsatser. 
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4. Metod och material 

4.1 Design 

Vid genomförandet av studier som handlar om människor kan man, enligt Thomassen 

(2007), samla in sin primärdata genom att göra så kallade forskningsintervjuer. Då denna 

studie handlar om människor så föll vårt val på att genomföra just forskningsintervjuer. 

Larsen (2009) skriver att en kvalitativ metod kan användas när det ska forskas kring ett 

fenomen med syftet att försöka förstå vad det är. Syftet med studien är, precis som Larsen 

(2009) skriver, att försöka uppnå en förståelse för fenomenet och därför valdes att genomföra 

en kvalitativ studie. Enligt Denscombe (2016) används forskningsintervjuer då fokus ligger 

på självrapportering från respondenterna. Vi var intresserade av att få fram deras åsikter och 

uppfattningar och valde därför just denna typ av intervju. 

4.2 Urval 

Frågeställningarna medför en avgränsning på så sätt att respondenten behöver arbeta 

med socialt arbete. Enligt Denscombe (2016) kan man välja respondenter via ett så kallat 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att man väljer det mest fördelaktiga alternativet för att 

spara på sina resurser. Detta urval har använts vid genomförandet av denna studie för 

enkelhetens skull och för att respondenterna är bekanta till studiens författare. Fem intervjuer 

med socialarbetare som är yrkesverksamma i en och samma kommun, någonstans i mellersta 

Sverige, har genomförts. Respondenterna arbetar på olika arbetsplatser, har olika yrkestitlar, 

vitt skilda arbetsuppgifter och de möter olika typer av klienter. Den gemensamma nämnaren 

för respondenternas arbete är avsaknad av sysselsättning. Respondenterna beskrivs kortfattat 

i avsnitt 5.1 Studiens respondenter. 

4.3 Avgränsningar 

 Fenomenet sysselsättning är brett och första valet inför att påbörja arbetet med studien 

blev att bestämma ur vilket perspektiv fenomenet skulle ses på; ur socialarbetarens, 

individens eller bådas perspektiv. Inför vårt framtida yrkesliv känner vi att det vore givande 

att göra studien ur socialarbetarens perspektiv.  

4.4 Intervjuguide 

En halvstrukturerad intervjuguide, se bilaga 2, har använts vid intervjuerna. Detta 

innebär att det finns en intervjuguide som består av en rad frågor och att intervjuaren, utöver 

de skrivna frågorna, ges möjligheten att kunna vara öppen för att intervjun kan komma att ta 

olika vändningar beroende på vilka svar respondenten ger (Larsen 2009). Denscombe (2016) 

menar att detta sätt ger intervjuaren möjlighet till att vara lyhörd och observant på vad 

respondenten anser är viktigt att belysa. Respondenterna delgavs inte intervjuguiden innan 

intervjun ägde rum, då spontana svar önskades. 
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4.5 Genomförande 

Enligt Burell och Kylén (2003) får intervjuaren tillgång till respondentens 

kroppsspråk samt ges möjligheten att kunna ställa relevanta följdfrågor om intervjun 

genomförs ansikte mot ansikte, vilket vi gjorde. Vi var båda närvarande vid samtliga 

intervjuer. 

Vi använde oss av ljudupptagning under intervjuerna för att vi inte enbart vill förlita 

oss på vårt minne av intervjun. Denscombe (2016) menar att det kan innebära att materialet 

blir förvrängt och felaktigt sett till vad respondenten egentligen vill få fram om intervjuaren 

enbart förlitar sig på minnet. Innan vi påbörjade intervjuerna frågade vi om respondentens 

samtycke. Den ena av oss hade en ledande roll i intervjun medan den andra var förberedd på 

att ställa följdfrågor. Tre av våra intervjuer ägde rum på respondentens arbetsplats, en i 

respondentens hem och en i ett privat mötesrum i en offentlig lokal. Denscombe (2016) 

menar att platsen där intervjun hålls kan vara av betydelse. Vi tror att respondenten kan känna 

sig mer bekväm och trygg när tid och plats är självvalt, vilket i sin tur torde innebära mer 

öppna och ärliga svar.  

Innan intervjuerna påbörjades gick vi kortfattat igenom syfte och frågeställning för 

vår studie samt informerade om forskningsetikens grundprinciper. Vi informerade 

respondenten om att deltagandet är frivilligt och att materialet inte kommer att användas till 

något annat än det som vi har sagt samt att respondenten har rätt att återta sitt samtycke, detta 

enligt riktlinjer från Vetenskapsrådet (2011). Intervjuerna tog cirka en timme vardera. Vi 

transkriberade ljudupptagningarna så snart vi kunde, då vi fortfarande hade alla intryck 

färska.  

4.6 Databearbetning 

 När vi skulle börja analysera vår data använde vi oss av kodning, som är en process 

där man bryter ner, undersöker, jämför, begreppsliggör och kategoriserar data (Kvale & 

Brinkmann 2014). Rennstam och Wästerfors (2011) föreslår att forskaren för att underlätta 

arbetet med sin studie kan skriva ut sina transkriberade intervjuer och använda 

överstrykningspennor för att sedan, i texten, markera det som anses kunna vara användbart 

för att kunna besvara studiens frågeställning. Vi tog oss an vårt material utan koder och 

utvecklade sedan dessa genom vår tolkning av materialet. Detta kallas för datastyrd kodning 

och enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan man till exempel koda specifika handlingar, 

händelser, strategier, tillstånd, normer, symboler, grader av delaktighet, relationer, 

konsekvenser och miljöer. När vi gjort detta började vi reflektera över olika teman för att 

kunna dela upp vår data och sedan kunna presentera resultatet av vår dataanalys under olika 

underrubriker. Analysen utmynnade i fyra olika teman; arbetssätt, förändringsprocessen, 

hinder i förändringsprocessen samt utmärkande grupper. Vi valde sedan att ha dessa som 

underrubriker i vår resultatdel. Enligt Larsen (2009) kan tolkningen av data bli enklare om 

intervjuaren träffar respondenten under intervjun, vilket vi har gjort.  
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4.7 Etiska överväganden 

I vår studie har vi tagit hänsyn till följande fyra etiska krav;  

● Informationskravet innebär att respondenterna informeras om studiens syfte 

(Vetenskapsrådet 2011). Detta har vi uppfyllt genom att vi, inför intervjuerna, 

skickade ut ett informationsbrev via mejl där vi förklarat syftet med vår studie. I 

samma mail fanns även information om de etiska krav vi har haft att förhålla oss till 

under arbetet med studien. För oss var detta viktigt för att tydligt redogöra för 

respondenterna vad det var de tackade ja till att delta i. Vi inledde intervjutillfällena 

med att gå igenom de etiska kraven ytterligare en gång, för säkerställa att 

respondenten kände sig trygg i sitt deltagande.  

● Samtyckeskravet som innebär att ett samtycke från respondenten skall inhämtas. Vill 

respondenten avbryta får denne inte utsättas för påtryckning eller påverkan 

(Vetenskapsrådet 2011). Detta har vi uppfyllt genom att tydligt informera våra 

respondenter om vad deras deltagande i studien innebär, bland annat genom det 

utskickade informationsbrevet, se bilaga 1. 

● Konfidentialitetskravet som innebär att vi som forskare måste se till att upprätthålla 

största möjliga konfidentialitet. Personer som medverkar skall inte kunna identifieras 

(Vetenskapsrådet 2011). För att upprätthålla konfidentialitetskravet har vi valt att 

avidentifiera våra respondenter genom att tilldela dem fiktiva namn samt att utelämna 

information om deras ålder. Användandet av fiktiva namn på respondenterna gör att 

vi kan presentera våra data på ett bra sätt utan av röja respondenternas identitet. 

● Nyttjandekravet som innebär att de uppgifter vi samlar in endast får användas för 

avsett forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2011). Detta uppfyller vi då vi enbart har 

använt insamlade data till det som var tänkt från början.  
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5. Resultat och analys 

 I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Sist i resultatavsnittet under respektive 

tema presenteras om det under studien framkommit att någon eller några grupper av klienter 

varit särskilt framträdande gällande redovisat tema och i så fall på vilket sätt. Rörande de 

teman där inga grupper har visat sig särskilt framträdande saknas denna presentation. Efter 

varje tema följer en tillhörande analys av resultatet kopplat till systemteori. Inledningsvis ges 

en presentation av studiens respondenter. 

5.1 Studiens respondenter 

Sara är anställd som rådgivare i en privat organisation som arbetar med uppsagda 

tjänstemän. Målet med arbetet är att stötta och hjälpa individen att komma på vad den vill 

göra härnäst och att hjälpa dem att nå dit. 

Alva har en socionomexamen och är anställd som socialsekreterare i en kommunal 

verksamhet. Hon arbetar med människor som är i behov av bistånd i olika former. Målet med 

arbetet är att individen skall kunna leva ett tryggt och självständigt liv. 

Maria är anställd som föreståndare på ett socialt kooperativ. Hon arbetar med kvinnor 

som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden. Målet med arbetet är att utreda 

hur individens arbetsförmåga ser ut samt att individen ges en möjlighet till arbetsträning 

under tiden arbetsförmågan utreds. 

Stina har en socionomexamen och är anställd som Frivårdsinspektör. Hon arbetar 

med människor som behöver hjälp med att komma ifrån en destruktiv livsstil. De klienter hon 

möter kan antingen vara dömda till behandling eller så kan de vara där av egen fri vilja. Målet 

med arbetet är att bryta mönster som leder till bland annat kriminalitet och missbruk så att 

individen kan skapa sig en tryggare vardag. 

Jonna har en socionomexamen och är anställd som socialsekreterare i en kommunal 

verksamhet. Hon arbetar med människor som är i behov av bistånd i olika former. Målet med 

arbetet är att individen ska uppnå en skälig levnadsnivå i väntan på att den blir 

självförsörjande. 

5.2 Arbetssätt och hur socialarbetaren upplever sitt arbete 

5.2.1 Förtroende, arbetsallians 

Våra respondenter jobbar på helt olika ställen och har därmed även olika roller som 

innebär att de arbetar på olika sätt i sitt sociala arbete. Trots olikheterna finns det saker som 

är lika hos samtliga. Något som samtliga lyfter är hur viktigt det är att det råder en bra 

arbetsallians mellan respondenterna och deras klienter. Sara säger att hon upplever att hennes 

klienter får ett stort förtroende för henne då hon finns vid deras sida under hela processen. 

Hon förklarar att hon går bredvid och stöttar under alla stadier från att bli uppsagd till att åter 

komma ut i sysselsättning och att hon tror att det är något som bidrar till att ett förtroende 

växer fram. 
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Alva berättar om hur en bra arbetsallians kan ta sig uttryck och tar upp ett exempel 

som handlar om en klient som efter att ha haft sysselsättning i form av olika insatser nu har 

fått ett lönearbete. Hon berättar att hon blir jättelycklig för klientens skull och hur bra det 

känns att hon har lyckats med att uppnå en så bra arbetsallians och att klienten känner ett 

sådant förtroende att han eller hon faktiskt vill ringa och berätta om lönearbetet.  

Jonna berättar om hur sårbar arbetsalliansen är med de klienter som visar ett motstånd 

och en ovilja till att behöva göra något, att det föreligger vissa krav på motprestation som 

klienten helt enkelt måste uppfylla för att bli beviljad försörjningsstöd. I dessa fall är det 

viktigt att man som socialarbetare jobbar motiverande och tar allt stegvis, i klientens takt. 

Vidare berättar hon att det förekommer att samarbetet mellan socialarbetare och klient inte 

fungerar, att det ibland skär sig och att man då kan behöva byta ärenden sinsemellan. “Då 

måste nån annan handläggare gå in med lite ny, fräsch energi, nya ögon och ‘hur ska vi tänka 

här?’” säger hon. Hon menar att det kan vara så att den nya handläggaren då möter en klient 

som uppvisar något mindre motstånd. Att den tidigare handläggaren har medvetandegjort 

klienten om vilka krav som föreligger och att den medvetenheten i sin tur kan komma att göra 

att klienten i mötet med den nya handläggaren har en mer positiv inställning till att 

samarbeta, för att han/hon nu vet precis vad som gäller.  

Även Stina tar upp detta med att byta klient och säger att “har man haft någon i flera 

år så kanske man känner sig rätt uttömd”. Hon berättar att ibland nås inte klienten trots detta 

och då kanske det faktiskt är så att personen inte är riktigt redo för en förändring. 

Maria berättar om hur tyngdpunkten i hennes arbete är att låta var och en utvecklas i 

sin egen takt och få uppgifter som är lagom utmanande och anpassade till deras specifika 

förmågor och att detta resulterar i fantastiska resultat. “Det säger de på Arbetsförmedlingen, 

att det sker under här borta”, säger hon. Maria uppger att hon tror att hemligheten bakom de 

framgångsrika resultaten är att kvinnorna får arbeta och utvecklas i sin egen takt. 

5.2.2 Motiverande arbete 

 Gemensamt för samtliga av våra respondenter är att de på ett eller annat sätt arbetar 

motiverande gentemot sina klienter. Flera av dem jobbar med motiverande samtal (MI).  

Stina berättar att hon använder sig av MI när hon möter klienter som uppvisar ett 

motstånd och en ovilja till att samarbeta, att hon försöker få klienterna att tycka att det ger 

dem någonting. Hon vill att de ska ha känslan av att det är frivilligt och att de själva ska se 

vitsen med att komma tillbaka.  

Jonna berättar att i möten med klienter som uppvisar ett starkt motstånd till att delta i 

någon insats och komma ut i sysselsättning upplever hon att det är svårt att få dem 

införstådda med varför, alltså syftet med, att de ska ut i sysselsättning. Hon upplever att det 

är svårt att få dem att förstå vad det handlar om. Jonna menar att syftet är mångbottnat och att 

det för hennes klienter dels handlar om att få en ökad livskvalitet men också att det är ett krav 

för att de ska vara berättigad försörjningsstöd. I dessa ärenden menar Jonna att det är viktigt 

att gå framåt i varsam takt och jobba mycket med MI för att få klienten att vakna upp och 

inse varför sysselsättningen är viktig och vad den kan leda till i framtiden. 

  

Sysselsättning gör mycket för de som saknar det. Det gör ju jättemycket att få 

komma ut och liksom knyta kontakter, skapa nya relationer, och liksom ‘är 
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det så här det känns att ha ett jobb, en lön motsvarande tiden jag är ute på 

sysselsättning? Vad mycket pengar jag skulle ha att röra mig med. Gud, jag 

skulle få chans till att få ett kontrakt på bostadsmarknaden.’ 

 

Jonna sammanfattar detta så bra när hon säger att “allt knyts ju samman så 

småningom”. 

5.2.3 Målfokuserat arbete 

Sara visar oss och berättar för oss om ett arbetsmaterial, se bilaga 3, som de använder 

i sitt klientarbete. Hon förklarar att verktygslådan representerar den kunskap klienten besitter, 

att man har en förmåga till att kunna göra något meningsfullt. Kaffekopparna symboliserar 

tillhörandet av ett socialt sammanhang och ratten står för autonomi, att man har känslan av att 

själv styra över sitt liv. Detta är tre stöttepelare som människans självkänsla vilar på och Sara 

menar att det på något vis påverkar de flesta när en eller flera av dessa pelare faller och 

tanken med detta material är att hjälpa sina klienter att sätta ord på sin situation. Sara säger att 

hennes arbete med klienterna är målfokuserat och även Alva arbetar på ett liknande sätt. Alva 

berättar att hon gör olika listor för sina klienter där hon skriver upp mål och delmål för varje 

individ och sedan skriver hon vad som krävs för att kunna nå dit. Alva berättar att 

klientmöten på avdelningen för ekonomiskt bistånd är väldigt strukturerade. “Det handlar om 

att bygga upp utifrån de riktlinjer som finns. Det är väldigt mycket information och väldigt 

många blanketter som man behöver gå igenom. Att förklara ansökningsprocessen och alla 

regler kring det,” säger hon. Arbetsplatsen har tydliga riktlinjer som hon jobbar utifrån och 

hon säger att hon upplever att mötena är uppstyltade. 

5.2.4 Inkännande arbete 

Maria berättar att en stor del av hennes arbete går ut på att lyssna. Att lyssna på vad 

kvinnorna har att säga, vad de vill berätta om. “Jag hör vad de säger. Jag tar emot deras 

samtal för det är ju de som behöver prata. Det är inte jag. Det är de som ska ha en ventil i 

samhället och med deras tillåtelse kan jag sen kanske göra en extra insats för henne just där 

och då”, säger hon. Vidare berättar hon att de även har haft jobbsökarkurser, enklare 

datorkunskap och friskvård att erbjuda verksamhetens kvinnor, det senaste är en kurs i 

mindfulness. Tanken med att anordna dessa olika aktiviteter är att erbjuda arbetslösa, 

traumatiserade och utmattade kvinnor stressreducerande föreläsningar och kurser. Maria 

menar att det handlar om att jobba för en bättre folkhälsa hos en utsatt målgrupp, genom att 

till exempel erbjuda självhjälpsverktyg som man kan använda för resten av livet. 

Jonna berättar att de på hennes arbetsplats har myntat ett nytt begrepp; hotivera. Hon 

förklarar att innebörden av detta begrepp är att de ibland behöver motivera klienterna genom 

att ge avslag på biståndsansökan, att klienten behöver detta motstånd för att ta tag i sin 

situation och få saker och ting gjorda. 

5.2.5 Behandlande arbete 

Stina arbetar en del med administrativa uppgifter men även med olika typer av 

behandlingsarbete, så som sexualbrottsprogram, missbruksprogram, våldsprogram, 
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aggressionsproblematik, kriminalitetsprogram samt MI. Hon berättar att samtliga program är 

manualbaserade och utgår från KBT. Hon jobbar med kriminaliteten hos klienterna och det 

som kan förhindra återfall i brott “Vår kompetens ligger i kriminaliteten”, säger hon. De 

klienter hon möter kan antingen vara dömda till behandling eller så kan de vara där av egen 

fri vilja. 

5.2.6 Socialarbetarens upplevelser 

Maria berättar att hon upplever sitt jobb som otroligt givande. Hon berättar att 

kvinnorna i denna målgrupp står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden och att de genom sin 

arbetsträning hos Maria får uppleva känslan av att vara behövda och få tillhöra en 

gemenskap, att vara efterfrågade och saknade om de inte dyker upp. Detta gör så mycket med 

dessa kvinnor och det är fantastiskt att se hur de vaknar upp, säger hon. Att vi alla, trots våra 

olikheter både vad gäller egenskaper och kunskaper, är värdefulla och har något som vi kan 

bidra med. Maria uttrycker att hon tror att det är viktigt att vi börjar möta varandra samt att 

hon tror på konceptet “back to basic”. 

Stina berättar att hon kan känna sig handfallen när hon möter klienter som under en 

väldigt lång tid är svåra att motivera till förändring. Att dessa ärenden är det hon upplever 

som svårast i hennes arbete. Hon säger att hon upplever sig se på klienterna att de faktiskt vill 

ha en struktur och en mening i sin vardag och säger att “jag tycker absolut att de jag träffar 

mår bättre av att ha saker att göra /.../ och att avsaknaden av en sysselsättning överlag skapar 

obalans hos människor”. 

När vi under vår femte intervju pratar om jourinsatser och om hur de kan se ut berättar 

Jonna att hon upplever det som stressigt men utmanande, att det är väldigt tidskrävande då 

det ofta, beroende på hur klientens situation ser ut, kräver en samverkan kring klienten vid 

jourärenden. Hon berättar hur hon de första gångerna tyckte att det var hemskt att ha jouren 

och hur hon kunde titta på jourtelefonen och önska att den inte skulle ringa, men att detta nu 

har förändrats till att hon tänker att det är lärorikt. När vi frågar om vad som kan vara extra 

givande i arbetet svarar Jonna att hon upplever att en av höjdpunkterna är när klienterna 

uttrycker att de känner sig sedda och när de uppskattar att någon är villig att jobba för att dem 

ska kunna nå sina mål. Jonna ser det som otroligt givande när hon möter klienter som vet vad 

de vill då hon vet vad hon, i sitt arbete, har att utgå ifrån och att hon och hennes klient då har 

ett mål att tillsammans sträva mot. Hon tycker att dessa ärenden är roliga att arbeta med och 

att man direkt får en bra relation och arbetsallians.  

Även Alva lyfter känslan av glädje i de ärenden där hon uppnår en bra arbetsallians 

med sin klient. Att hon blir glad av att få denna relation och förtroendet från sin klient 

bekräftat i form av att han eller hon faktiskt tar sig tiden att ringa upp henne för att berätta att; 

nu har jag fått ett jobb. Om upplevelsen av att ha lyckats med ett ärende säger Alva så här; 

“Att få känna att ja men nu lyckades jag med den klienten. Nu kommer den att bli 

självförsörjande och den kommer att göra ett fantastiskt jobb för den har förmågan. Den har 

bara mellanlandat hos oss.”  

Alva berättar att hon upplever att många av hennes klienter tycker att de är skamfullt 

att behöva ansöka om ekonomiskt bistånd, att de mår väldigt dåligt över det och att det blir en 

ständig påminnelse då man måste inkomma med en ny ansökan varje månad. Vidare säger 



15 
 

hon att hennes erfarenhet är att hon upplever att klienterna känner sig nere och att deras 

“självförtroende är i skorna” när de kommer till sina nybesök, att de känner sig 

stigmatiserade av att vara i behov av bistånd. 

Stigmatisering och hur man kan komma identifiera sig med situationen man befinner 

sig i, att man behöver samhällets hjälp på något sätt, var något som lyftes även i intervjun 

med Stina. Hon uppger att det handlar om hur samhället ser på en person som har varit 

kriminell, eller begått ett enstaka brott. Att det är viktigt att dessa känner att de får en andra 

chans men att de ofta känner att de plockas bort direkt när de söker arbete. 

Sara säger under intervjun att hon är “frälst i det här jobbet” och att hon tycker det är 

givande att verkligen ha tid till att möta människor. Hon upplever att de på hennes arbetsplats 

har mycket tid och resurser att lägga på sina klienter och att jobbet blir kul just för att de har 

så mycket möjligheter. 

Stina berättar om att när hon kan se förändringen hos sina klienter, att det händer 

någonting från gång till gång, att klienten gör sina hemuppgifter och att det bara går bättre 

och bättre för dem, då känner hon att hon faktiskt har nått fram till dem och att hon har 

lyckats. När någon som har varit negativt inställd och som inte har trott att de ska klara att 

genomföra en behandling lyckas. Hon uttrycker det på följande sätt: “Då känner jag mening. 

Då tycker jag att japp, då har jag nått fram. När jag faktiskt har lyckats förmedla någonting 

och att de vill komma tillbaka. Det är det absolut bästa!” Stina säger att hon tycker att det är 

kul att arbeta med behandling och att hon upplever att hon får en speciell kontakt med 

klienten och att hon kommer in på djupet och får en stark arbetsallians med klienten då 

behandlingarna är regelbundna och sträcker sig över en längre tid. När vi frågar Stina om hon 

kan berätta om någonting som hon har upplevt som lite extra positivt, något utöver det 

vanliga, som hon har varit med om i sitt arbete så svarar hon att hon inte kan plocka ut någon 

enstaka händelse utan säger istället att “det finns ju massa! Jag träffar så himla roliga 

människor! Jag verkligen älskar mitt jobb!” 

5.2.7 Analys 

Vikten av en bra arbetsallians mellan socialarbetaren och klient är något som samtliga 

av våra respondenter lyfter. När man arbetar med socialt arbete så handlar det bland annat om 

att hjälpa exkluderade människor att bli inkluderade i det sociala systemet igen (Michailakis 

& Schirmer 2017) och det är viktigt att se människan utifrån alla de sociala sammanhang som 

hon tillhör för att kunna få en förståelse för individen och för att kunna få en helhetsbild av 

dennes livssituation (Öquist 2010). Utifrån några av respondenternas svar så väcks frågan om 

hur lätt det är att skapa en arbetsallians med klienten utifrån att de enbart ska utreda ett 

begränsat område i klientens liv, till exempel ekonomin eller boendesituationen. 

 Metakommunikation är något som påverkar samtalet mellan socialarbetare och klient 

och bidrar till stor del i själva definierandet av relationen dem emellan. Det handlar om hur 

någonting meddelas snarare än vad som meddelas (Michailakis & Schirmer 2017). I 

respondenternas klientarbete är det viktigt att vara medveten om denna metakommunikation 

då den påverkar arbetsalliansen. Skulle respondenten kräva av sin klient att utföra en 

sysselsättning som denne egentligen inte vill utföra, men klienten tiger och ändock gör det 

som han eller hon blivit tillsagd så innebär detta att klienten tyst samtycker till definitionen 
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av relationen mellan sig själv och socialarbetaren. I detta fall definieras relationen som 

hierarkisk med socialarbetaren i topp. Skulle klienten istället ifrågasätta anvisad 

sysselsättning eller argumentera för något annat alternativ så blir definitionen av relationen en 

helt annan, parterna blir då mer jämlika. Det är dock inte alltid möjligt att ifrågasätta 

definitionen av relationen (Michailakis & Schirmer 2017). 

I vårt resultat tar flera respondenter upp att de arbetar målfokuserat och att det 

övergripande målet styr hur arbetet ska läggas upp. Kärnan och målet med det sociala arbetet 

är att individen ska bli inkluderad i det rådande sociala systemet (Michailakis & Schirmer 

2017) detta bör då utgöra en grund till vilka arbetssätt som används. 
Våra respondenter uttrycker på olika sätt att det som är mest givande för dem är att de 

känner att de gör ett jobb som är värdefullt för någon annan. Detta stämmer bra överens med 

vad Bjerregaard et al. (2015) fick fram i sin studie, att det inte var till exempel pengar som 

var motiverande utan mer känslan av att vara behövd och att göra ett jobb som är värdefullt. 

Förutom känslan av att arbetet är värdefullt så nämner en del av våra respondenter att något 

av det bästa med deras arbete är när man lyckas nå fram till sin klient. Michailakis och 

Schirmer (2017) skriver att socialt arbete handlar om kommunikation och att varje människa 

är ett eget psykiskt system samt att arbetet handlar om att man utbyter idéer, tankar, känslor, 

erfarenhet och kunskap. Vi tolkar det som att respondenternas känsla av att ha nått fram till 

en klient handlar om att det har varit en lyckad kommunikation dem emellan. Vidare skriver 

Michailakis och Schirmer (2017) att vi i samtal påverkar varandra och att vi till en viss del 

kan styra vad motparten ska säga eller tänka men att man också kan kämpa och kämpa med 

att försöka styra ett samtal utan att lyckas. När socialarbetaren då känner att den har nått fram 

kan det sägas att två psykiska system har lyckats mötas och att båda parterna känner att de 

har blivit lyssnade på. 

5.3 Förändringsprocessen 

5.3.1 Förändring av klientens inställning- från sluten till öppen 

Det kan vara både svårt och känsligt att möta individer som står inför att genomföra 

en förändring i sitt liv.  

Jonna berättar att hennes upplevelse är att majoriteten av de klienter hon möter är 

nöjda efter att de har kommit ut i sysselsättning, även de som till en början haft en negativ 

inställning till att behöva förändra sitt vardagliga liv. Under intervjun berättar hon att något 

som är gemensamt för de klienter hon möter i sitt arbete är att de inte kommer dit sprudlande 

av glädje utan att de oftast befinner sig i någon slags kris vilket gör det lättare att, som 

utomstående, ha en förståelse för att klienterna kan vara negativt inställda vid mötena. Även 

Stina beskriver hur de första mötena med klienterna kan vara liknande. Att det då handlar om 

att gå framåt varsamt och möta klienten där han eller hon befinner sig just då. Stina jobbar då 

med MI och ställer klienten frågor som “Vad vill du? Vill du göra en förändring eller vart 

befinner du dig någonstans?” Hon berättar att utgångsläget varierar väldigt från individ till 

individ beroende på vad de har med sig, om de till exempel just kommer från ett 

behandlingshem eller liknande. Jonna berättar om att när förändringsprocessen sen väl är 

igång och har kommit en bit på väg så brukar inställningen förändras mot det mer positiva 
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hållet. Hon berättar även att några av klienterna kommer till mötena med en positiv 

inställning redan från första början och kan uttrycka saker som “vad kul att få ett ansikte på 

någon som jobbar här” eller “vad kul att det är någon som bryr sig och som vill hjälpa mig 

och ta mig framåt och hitta vad som blir rätt för mig”.  

Jonna berättar om mötet med en klient som till en början var avigt inställd till att 

överhuvudtaget behöva komma till de planerade mötena och inte alls var mottaglig för att 

prata om situationen, men som efter ett par möten mjuknade och blev mer samarbetsvillig. 

När klienten vid ett senare tillfälle fick frågan om hur det kom sig att han kommit igång med 

sysselsättningen och att det gått så bra som det faktiskt gjort blev svaret; “Ja, det var Jonna. 

Först så var jag jättearg på henne och tänkte att hon borde säga upp sig, men nu är jag henne 

evigt tacksam för det blev ju jättebra”.  

Stina berättar att hon har liknande erfarenheter, att hon ibland har  klienter som är 

negativt inställda till att genomföra en behandling och som enbart ser hinder för att den skall 

kunna lyckas.  “Sen händer det någonting, man får en speciell relation när man går in i 

behandling. En person man absolut inte tror skulle komma, kommer. Som klockan liksom. 

Sitter även ute i väntrummet innan”, säger hon. Sara berättar även om en klient som var i en 

total kris vid första mötet ett tag senare kan ringa och säga “‘Vet du vad Sara? Jag har fått 

nytt jobb och jag har till och med fått högre lön’”. 

Maria pratar om den viktiga förändringen från att bara vara hemma och i princip vara 

isolerad, till att få komma ut, utanför hemmet, och få bli en del i ett sammanhang. Att skaffa 

sig ett eget nätverk, hon uppger att hon tror att det är en mycket viktig del i 

förändringsprocessen för de kvinnor som hon möter i sitt arbete. 

5.3.1.1 Grupp av individer som utmärkt sig rörande föregående tema 

 Alva berättar om hur hon upplever att kvinnorna i de familjer som har invandrat till 

Sverige ofta blommar ut och ser möjligheter till att påbörja ett yrkesliv i Sverige. För 

kvinnornas del kan invandringen till Sverige komma att medföra positiva förändringar vad 

gäller arbete och vidareutbildning då de flesta kvinnor har varit hemmafruar i sina hemländer, 

menar hon. 

5.3.2 Delaktighet (egen förmåga) 

 Ett begrepp som har kommit upp under alla våra intervjuer är delaktighet och hur 

viktigt det är att lyfta fram och ta tillvara på individens egna förmåga.  

Maria berättar om hur hon vill få de kvinnor hon arbetar med att förstå att de sysslor 

som de redan utför i hemmet är sysslor som man också kan utföra utanför hemmet och att 

man då faktiskt kan uppbära lön för det. 

 

De har ett eget företag hemma försöker jag förklara för dem. För 

de bakar, de lagar mat, de gör handlingslistor, de tvättar, de städar. 

Så de har sitt lilla aktiebolag hemma förklarar jag för dem. Det här 

kan du göra här på en arbetsplats, i de miljöerna också. Och du får 

lyftas utifrån dina kompetenser fast de kanske är mycket lägre än 

många andras. Men de kan göra en samhällsinsats och få en lön. 
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Vidare berättar Maria att de kvinnor hon träffar i sitt arbete står långt ifrån 

arbetsmarknaden, men att hon arbetar med att lyfta fram varje individs förmåga. Hur liten 

eller stor denna förmåga än må vara så anser hon att alla har kapacitet till att utföra någon 

sorts arbete och att det enbart handlar om att hitta sysslor som de klarar av att genomföra.  

Utifrån sin erfarenhet av att jobba inom olika delar av Socialtjänsten berättar Alva att 

hon inte tror på att “vagga in folk i systemet” utan att det är viktigt att se till individens egen 

inställning och motivation till förändring och att sedan ta tillvara på dennes förmåga och 

uppmuntra till att individen själv fortsätter att vara aktiv i att förändra sin situation. Hon säger 

att det är viktigt att möta klienten där han eller hon befinner sig och försöka motivera 

individen vidare från den aktuella utgångspunkten. Det kan handla om att fördela olika 

uppgifter mellan socialarbetare och klient, utifrån dennes förmåga. Att delegera uppgifter av 

rätt storlek för att göra klienten delaktig och för att bibehålla klientens egen förmåga. Hon 

påtalar även att det är av stor betydelse att klienten är delaktig i att utforma hur deras insatser 

ska se ut, för att inte jobba över huvudet på någon då hon känner att hon då använder sig av 

maktutövning på ett negativt sätt. Att individens kapacitet och egna förmåga vad gäller att ta 

tag i sin situation och genomföra en förändring sjunker dessvärre med tiden. 

Både Sara och Stina uppgav under intervjuerna att de möter klienter som säger att de 

skulle få balans och struktur på sitt liv igen om någon bara gav dem ett jobb. De båda lyfte 

sedan att de inte arbetar på det sättet då de anser att deras roll är att finnas där som stöd och 

för rådgivning men att det är viktigt att klienten själv är aktiv i arbetssökandet. Sara uttrycker 

detta i en metafor: 

 

Om någon är hungrig så skulle man kunna ge fisk till den eller så 

ger man den ett metspö och berättar hur man fiskar. Det är ju på 

kort och lång sikt. Ger jag fisken så kan den ju äta, men vad gör 

jag sen då när jag är hungrig igen. 

 

Jonna uppger att hon tycker att det är mycket viktigt att klienten är delaktig men att 

hon i många fall känner att hon skulle önska att de hade ännu mer engagemang och vilja till 

att påverka. Hon berättar vidare att hon känner att vissa klienter bara accepterar hennes 

förslag och att de enbart rättar sig i ledet och tror att de inte har så mycket att säga till om.  

Alva berättar att hon i vissa fall kan “pusha” sina klienter genom att säga till dem att 

“du måste vara aktiv i ditt liv. Du kan inte sitta på soffan och vänta på att jag löser din 

situation, utan du behöver vara beredd på att ta vissa telefonsamtal och du måste kunna ringa 

mig om det är någonting.” Hon menar att det är viktigt att hela tiden uppmuntra klienterna 

och få dem att själva utföra vissa delar av sin handlingsplan för att komma närmare det 

gemensamt uppsatta målet. 

Stina, som arbetar med behandling, säger att det är avgörande att klienten som ska 

genomföra ett program är delaktig. Hon påpekar att det inte är lämpligt att genomföra ett 

behandlingsprogram med någon som inte kan tillgodose sig det eller som inte ens försöker 

delta. Samtidigt lyfter hon att deltagandet och delaktigheten varierar mycket i hur det ser ut 

från individ till individ, att genomförandet av tänkt insats inte ser likadant ut för alla. Stina 

säger att en del kanske har fullt upp bara med att ta sig till ett möte och att man då får lägga 

ribban på deras nivå och se det som en framgång bara att de dyker upp. 
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Under intervjun med Sara frågar vi vad hon anser om att, när klienten inte frivilligt 

vill delta i anvisad sysselsättning, bortse från detta och istället utöva sin makt, t.ex. vad gäller 

tvingande sysselsättningar såsom åtgärder från Arbetsförmedlingen eller motprestationer när 

det gäller ekonomiskt bistånd. Sara svarar först att det troligtvis inte är så givande för 

individen men ändrar sig sedan och uppger att hon upplever att det på ett vis ändock kan vara 

givande för en del av de människor hon möter i sitt arbete, till exempel de som har fastnat i 

tv-spel eller i omvårdnaden av sina föräldrar. Att det tillslut kan vara bra att någon “tvingar” 

dem därifrån. Å andra sidan upplever Sara att de allra flesta känner sig nästintill kränkta och 

omyndigförklarade när de blir tvingade till diverse åtgärder.  

5.3.2.1 Grupp av individer som utmärkt sig rörande föregående tema 

En grupp som utmärker sig en del rörande den egna förmågan är yngre kvinnor. Att 

dessa kvinnor ofta är mycket driftiga, men att de tyvärr ofta använder sig av dessa egenskaper 

på ‘fel’ sätt. Under arbetet med denna studie har det framkommit att en del av dessa kvinnor 

kan vara fantastiskt kreativa och företagsamma när de verkligen vill något, för att få ut det 

mesta ur tillvaron. 

Vad gäller delaktigheten i förändringsprocessen och individens egna förmåga berättar 

Maria för oss om hur denna påhittighet och uppfinningsrikedom kan ta sig uttryck. 

 

Jag har kvinnor som har satt ut sina möbler på annons och så 

kräver de av soc att de ska få nya soffor och sängar och grejer. För 

de behövde pengar då för att åka till Åland på en fylleresa på ren 

svenska. Jag tycker att om de använder det här entreprenörskapet 

på rätt sätt så är det ju väldigt bra tänk, att finna lösningar, men det 

är ju inte okej att de ska vara i systemet och göra sådana här saker 

och missbruka vårt system. 

 

5.3.3 Vikten av att klienterna själva upplever meningsfullhet 

För att det överhuvudtaget skall vara möjligt att genomföra en förändring menar 

respondenterna att det är viktigt att klienterna själva upplever en meningsfullhet i de 

uppgifter och delmål som utförs och sätts upp under förändringsprocessens gång. Detta var 

något som framkom under samtliga intervjuer.  

När vi pratar om meningsfullhet med Sara säger hon att hon tror att det är viktigt att 

individen i fråga känner att sysselsättningen är meningsfull och att det går att hitta en 

meningsfullhet i det mesta. Hon menar att det inte enbart behöver vara ett avlönat jobb utan 

att det till exempel kan handla om att ta hand om sina gamla föräldrar, sköta om en hund eller 

att hämta sina barnbarn på dagis. Sara utvecklar sitt resonemang och säger följande: “Det 

finns något basic i att, snudd på medfött att vi vill göra lite skillnad eller göra något som är 

meningsfullt, till och med barn vill ju det”. Sara säger att det inte nödvändigtvis handlar om 

pengar utan att det som behövs är en subjektiv känsla av meningsfullhet. Stina säger under 

intervjun att hon tror att vi människor behöver något att kliva upp till på morgonen, 

någonstans att gå, där vi känner att vi är viktiga och där vi är behövda.   
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Jonna berättar om hur en klient uttryckt stoltheten över sig själv efter att ha lyckats 

med att bryta sina gamla vanor och rutiner, att ha klarat av att komma ut i en sysselsättning 

och lyckats med att ge innehåll till sina dagar genom både struktur och meningsfullhet. En av 

Jonnas klienter uttrycker detta så tydligt genom att säga: “Men jag är ju viktig! Jag fyller en 

funktion.” Känslan av att vara behövd någonstans, att någon faktiskt märker om man uteblir 

och att man kanske till och med kommer att vara saknad är något som även Maria lyfter. Hon 

berättar att hon upplever att de kvinnor som hon möter i arbetet blir mycket friskare av att få 

en anställning och utföra ett jobb, att det ger dem ett människovärde när någon ser potentialen 

i dem. 

På frågan om man kan se att vissa har lättare för att komma ut i sysselsättning än 

andra svarar Jonna att de individer som har egna mål och ambitioner och som vet någorlunda 

vad de vill med sitt liv är lättare att jobba med och få ut i sysselsättning än de som uttrycker 

att de inte har några egna mål och ambitioner. Dessa individer kan se en meningsfullhet i att 

arbeta för en förändring av sin tillvaro, mot att uppnå en egen försörjning och att stå på egna 

ben. När vi frågar Jonna om vikten av en upplevd meningsfullhet i det man gör eller om 

vilken sysselsättning som helst är bra för en individ svarar hon; “Jag tror att det är jätteviktigt 

att man har en struktur på vardagen. Man har tider att förhålla sig till. Man får matrutiner. 

Man får sömnrutiner och också känna sig behövd. Att jag är viktig i mitt liv och jag fyller en 

funktion. Så jag tror att det är jätteviktigt!” 

Hur individerna hanterar sin situation som arbetslös beror också på hur duktiga 

individerna är på att leda sig själv, menar Sara. Vissa kan strukturera sin vardag utan 

sysselsättning på ett bra sätt, medan andra känner att de inte får till några rutiner och att de 

inte får något gjort för att de har för mycket tid till sitt förfogande, säger hon. 

 Stina säger att hon tror att tristess är något som kan äta upp människor och att det kan 

leda till psykisk ohälsa och ett utanförskap. Hennes uppfattning är att de flesta vill ha mening 

och struktur i sitt liv. Angående meningsfullhet säger hon följande: 

 

Jag tänker att vi människor vi gör ingenting som inte ger oss 

något. Alltså, vi har en massa måsten. Det har vi alla. Men vi 

kommer inte att engagera oss i något om det inte ger oss något. Så 

jag tror att gör man något som man tycker att man är bra på, jag 

trivs bra, exempelvis arbetsplats eller någon annan form av 

sysselsättning där jag känner att jag tillför någonting, jag trivs bra. 

Då kommer jag att gå tillbaka om jag tycker att det ger mig något. 

 

Maria berättar att det nu och då kommer kunder till henne som vill säga hur bra de 

tycker att verksamheten är och hur detta stärker henne i känslan av att det hon gör är 

värdefullt för de kvinnor som hon arbetar med. Att kunderna kan se hur kvinnorna har 

utvecklats av att befinna sig i verksamheten 

5.3.3.1 Grupp av individer som utmärkt sig rörande föregående tema 

På frågan om ifall det finns grupper som påverkas mer än andra av sysslolöshet och 

på vilket sätt det går att se säger Jonna att hon upplever att äldre påverkas mycket. Hon 

upplever att de är mindre motiverade och att de inte ser någon meningsfullhet i att komma ut 
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i en sysselsättning. Att de har en föreställning om att ingen vill anställa dem och att de är så 

gamla att det inte är någon idé för pensionen är nära förestående. 

5.3.4 Analys 

Michailakis och Schirmer (2017) skriver att socialt arbete handlar om att göra en 

individ attraktiv för systemet så att den kan bli inkluderad i det sociala systemet igen. I de 

exempel där Maria pratar om förändringen av att gå från att “bara vara hemma” till att 

komma ut och bli en del av ett sammanhang och där Alva pratar om hur kvinnor som har 

invandrat till Sverige “blommar ut” där har klienten genomgått en förändringsprocess och 

därmed har socialarbetaren faktiskt bidragit till att hjälpa individen att bli attraktiv för 

systemet och att syftet med det sociala arbetet har uppnåtts. 

För att de klienter man som socialarbetare möter ska förstå syftet med de insatser som 

föreslås och därigenom uppleva insatserna som meningsfulla behöver socialarbetaren, enligt 

Michailakis och Schirmer (2017), ha vissa grundkunskaper inom systemteori då yrket till stor 

del handlar om att intervenera, leda och stödja människor. Författarna skriver att det finns 

både sociala och psykiska system och att dessa är svåra att styra men att det går. Att stå inför 

förändringar handlar till stor del om vilka förväntningar man har och nya situationer hanteras 

genom att använda gamla förväntningar och eventuellt ändra något eller skapa helt nya 

(Michailakis & Schirmer 2017). När det gäller att arbeta för någon slags förändring i en 

individs liv handlar det således om att ändra förväntningarna om hur olika situationer ska 

hanteras och av vem (Michailakis & Schirmer 2017). Socialarbetaren bör i sitt arbete vara 

medveten om att det finns en risk att handlingar eller responser på handlingar inte alltid blir 

som man tänkt och även vara uppmärksam på att klienten kan misstolka omvärldens 

förväntningar samt att förväntningarna på klienten är orealistiska (Michailakis & Schirmer 

2017). 

Öquist (2010) skriver att man inom systemteori ser människan som en del i ett större 

sammanhang, att individen inte är ett slutet system utan att den påverkas av sin omgivning. 

Känslan av meningsfullhet som våra respondenter lyfter att de tror är viktigt skulle kunna 

handla om att individen vill känna att den inte enbart påverkas av systemet, utan att påverkan 

sker åt båda hållen. 

5.4 Hinder i förändringsprocessen  

5.4.1 En negativ inställning hos klienten 

Samtliga av våra fem respondenter berättar att de upplever det som väldigt 

individuellt hur sysslolöshet påverkar deras klienter och uppger även att det kan vara svårt att 

skönja några mönster i det.  

Efter att ha funderat lite säger Stina att hon tycker sig kunna se att det är lite svårare 

att förändra sin arbetssituation för de som aldrig har haft “ett riktigt jobb”. Hon upplever att 

dessa individer inte verkar veta vad de kan och att de, som en följd av detta, känner sig 

begränsade och att de har svårt att hävda sig i sitt arbetssökande för att de känner sig osäkra 

och för att de saknar självförtroende. Stina upplever att klienterna ofta kan uppge att de 

känner att de inte kan något och att de inte har några tidigare erfarenheter som kan skrivas i 
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ett cv. Hon berättar att människor som har ett belastningsregister har väldigt svårt att komma 

ut i arbetslivet och att hon tycker att det är synd då det är precis det som de allra flesta vill 

och behöver. 

Jonna pratar om hur motståndet, eller kanske oviljan till att behöva förändra sin 

tillvaro, kan ta sig väldigt olika uttryck hos olika klienter.  Hon berättar om ett exempel där 

en klient bestämt hävdade att han hade magproblem och hur han därför inte kunde göra 

någonting alls. “‘Jag har problem med min mage. Jag ska inte göra någonting’ Nähä tänkte 

jag. Det här blev lite svårsmält. Vi bokade in några tider och jag tänkte att nu får jag jobba 

motiverande”, berättar hon. Efter att Jonna jobbat motiverande under några möten mjuknade 

klienten och det framkom att magproblemen visst hade funnits, men för flera år sedan och att 

de inte längre existerade. Detta var dock vad klienten de senaste åren hade byggt upp hela sin 

tillvaro och identitet kring. Hela hans liv kretsade kring den numera icke-existerande 

åkomman. Det var med andra ord ett hinder som inte existerade i verkligheten. “Det där med 

magen ja. Han hade haft problem, för fyra år sedan, men det fanns ju inte nu. Men i hans 

värld så var det ju så fortfarande, för att det hade ju inte hänt någonting i hans liv. Det hade ju 

bara rullat på”, säger hon. 

Även Maria pratar under intervjun om förekomsten av psykosomatiska åkommor, att 

många av de kvinnor hon möter i arbetet lider av detta och att det kan påverka deras 

arbetsförmåga. Maria berättar att när kvinnorna beklagar sig över olika psykosomatiska 

besvär så lyssnar hon på vad kvinnan vill säga och sen kan hon säga till dem att det är okej att 

gå och sätta sig en stund och prata med varandra, då de inte är där för att arbeta utan för att 

arbetsträna. 

Stina träffar många klienter som till en början visar upp ett motstånd till samarbete 

och förklarar att en orsak kan vara att klienten känner ett motstånd mot myndigheter i 

allmänhet, att klienterna har myndighetsförakt och har svårt att lita på folk och institutioner. 

Ett annat hinder hon upplever är att arbeta mot en förändring med en individ som inte kan se 

syftet med att fullfölja ett program eller en behandling, att klienterna inte dyker upp 

överhuvudtaget eller att de inte tar till sig av behandlingen när de är där. Hon beskriver att det 

då är lätt att bygga upp en frustration men att det är viktigt att inse att individen själv behöver 

vilja för att arbetet ska ge goda resultat. Hon säger att det inte går att tvinga någon till hjälp 

om den inte själv vill. 

5.3.1.1 Grupp av individer som utmärkt sig rörande föregående tema 

Våra respondenter berättar att flera av de klienter som de möter i sitt arbete är 

utlandsfödda, vilket respondenterna upplever är något som kan medföra vissa svårigheter, 

dels för att det kan bli stora kulturkrockar och det kan generera ett visst motstånd då  

klienterna inte är införstådda med vad som förväntas av dem. Maktbalansen i en familj som 

har invandrat till Sverige kan komma att rubbas då mannen i sitt tidigare hemland ofta varit 

den som har försörjt sin familj men som i Sverige i stället tvingas ansöka om 

försörjningsstöd. “Det är ju väldigt individuellt det här med motivationen att ‘ja men jag var 

läkare och nu är jag här’. Det är ju inte så konstigt om man hamnar i någon form av 

depression eller personlighetskris” säger Alva. Hon menar att detta kan leda till att mannen 

kan komma att känna sig ännu mindre omotiverad till att påbörja en förändring av sin 
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situation. När det gäller familjer som har invandrat till Sverige så upplever Jonna att det kan 

vara lättare att motivera männen än kvinnorna till att komma ut i sysselsättning. 

“Utlandsfödda kvinnor som har varit föräldralediga och som nu är hemma, de förstår inte alls 

att de ska vara en del av samhällslivet. De kan vara svårjobbade. Mannen har läst SFI 

[Svenska för invandrare], har ingått i etablering och varit ute i språkpraktik via 

Arbetsförmedlingen, men kvinnorna vill helst bara vara hemma med sina barn”, säger hon. 

Jonna upplever att även ungdomar kan vara en grupp som är svåra att arbeta med då 

hon upplever att de har en annan syn på försörjningsstöd än vad till exempel äldre har. Att 

ungdomar tar det mer för självklart att om de har ansökt om pengar ska de också få dem, att 

det är deras rättighet. Jonna berättar vidare om att hon möter en annan grupp av ungdomar i 

sitt jobb, de som inte har några mål och/ eller ambitioner och som varken vill studera eller 

jobba. Hon säger att hon upplever dem som “väldigt svårjobbade” då det blir svårt att 

motivera dem till att delta i en insats vars mening bygger på att klienten förr eller senare ska 

komma ut i ett lönearbete eller alternativt att börja studera. Jonna uttrycker en oro över att 

dessa ungdomar kan “fastna hos oss” istället för att, som det är tänkt, få hjälpen tillfälligt. 

Alva upplever att det kan vara svårt när man möter klienter som är äldre och som 

närmar sig pensionsåldern, dessa individer kan känna att det inte är någon idé att engagera sig 

i att skaffa en sysselsättning utan att de då bara accepterar att leva på skälig levnadsnivå och 

få sin inkomst via försörjningsstöd. 

5.4.2 Skam och stigmatisering 

Samtliga av våra respondenter har under intervjuerna nämnt att de möter klienter i sitt 

arbete som känner skam över sin situation och att detta kan vara ett hinder i 

förändringsprocessen. Maria berättar om hur en av de kvinnor som arbetstränar i 

verksamheten är så pass utbränd att hon de första månaderna gick vilse på arbetsplatsen och 

hur hon inte längre vågar bjuda hem sina barn till sig, då hon inte klarar av att laga mat till 

dem. Utöver att denna kvinna inte längre bjuder hem sina söner så har hon begränsat sitt 

sociala liv då hon skäms över sitt tillstånd, säger Maria. 

Alva och Jonna nämner att en del av de individer som de möter känner skam över att 

de är i behov att ansöka om försörjningsstöd, att de skäms över att de inte har lyckats lösa sin 

situation på egen hand och nu därför behöver använda sig av kommunens yttersta skyddsnät. 

Skammen kan då ha lett till att de inte ansöker om ekonomiskt bistånd i tid utan att de istället 

tar lån och drar på sig skulder som gör att deras ekonomiska situation blir ännu mer 

ansträngd.  

Även Stina kan se på sina klienter att de känner en skam över att ha hamnat där de är. 

Hon anser att alla förtjänar en andra chans och att man ska se framåt, att man inte är sina 

brott.  

Sara kan se att några av de individer hon möter känner skuld och skam över att ha 

förlorat sitt arbete, samt att de känner sig osäkra och stressade. Bland annat säger Sara 

följande: “Det finns de som inte skriver in sig på Arbetsförmedlingen i sin egen stad” och 

menar att det har med känslan av skam att göra och att det i vissa fall kan leda till att de gör 

sin egen situation ännu svårare än den var från början. 
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5.4.2.1 Grupp av individer som utmärkt sig rörande föregående tema 

Maria möter både svensk- och utlandsfödda klienter. Majoriteten av de senare har 

bostad via Socialtjänsten på grund av att de saknar sysselsättning och därmed har de det även 

begränsat ekonomiskt. Hon berättar att de skäms över detta och beskriver hur de därför inte 

vill bjuda hem sina vänner och landsmän. Kanske har dessa kvinnors familjer haft en god 

ekonomi i sitt hemland och vill därför inte visa upp hur de lever här i Sverige. “De tar ju inte 

hem sina landsmän för att de skäms över den här soc-lägenheten ute i X (aktuell ort, 

författarnas anm.) som de sitter i, för hemma i sitt land hade de hus. Så ja, visst skäms de 

över att inte ha hittat rätt”, säger hon.  

5.4.3 Klientens förståelse för syftet med anvisad uppgift 

Utifrån sin erfarenhet av att jobba med ekonomiskt bistånd berättar Jonna att hon 

upplever att det inom olika familjer kan finnas mycket socialt arv och att det ofta är i de 

ärendena hon möter de klienter som hon tycker är svårast att få ut i någon form av 

sysselsättning. I dessa familjer kan det vara så att flera generationer har varit i behov av 

försörjningsstöd och att individen i fråga därför kan känna sig bekväm i systemet. Jonna 

beskriver det som att de har ingen erfarenhet av att ha det på något annat sätt än att vara 

beroende av försörjningsstöd och att det då kan vara svårt att motivera dem till att bli 

självförsörjande för att de egentligen inte riktigt vet vad det är de ska sträva efter. “Då vill 

man ju jobba liksom mot självkänslan. Att de ska förstå hur det kan kännas att inte vara här, 

men sen ska man ju inte förminska att de tycker att det känns tryggt och bra”, säger hon. 

5.4.3.1 Grupp av individer som utmärkt sig rörande föregående tema 

Alva uppger att hon upplever att de kvinnor med invandrarbakgrund som hon möter i 

många fall blomstrar ut och att de vill så mycket. Detta är precis tvärtemot vad Jonna säger 

sig uppleva i mötet med utlandsfödda kvinnor. Utifrån sina erfarenheter uppger hon att 

hennes upplevelse är att det kan vara svårt att motivera utlandsfödda kvinnor till att komma 

ut i sysselsättning. Hon berättar att dessa kvinnor ibland kan ha svårt att förstå syftet med att 

de ska ut i sysselsättning, att kvinnorna själva uppger att de har fullt upp med alla sysslor i 

hemmet samt att ta hand om barnen och att de därför ser sig begränsade vad gäller att delta i 

en sysselsättning.  

5.4.4 Samverkan 

Flera av våra respondenter påtalar att det, på olika sätt och i olika stor utsträckning, 

krävs samverkan i deras arbeten och att detta är något som ofta kan utgöra hinder för att 

lyckas med en förändring. Brister i kommunikationen och en ansvarsfördelning som inte 

alltid är tydligt uttalad kan leda till att arbetet blir försvårat. Maria upplever till exempel att 

Socialtjänsten kan vara fyrkantiga i sina bedömningar, att det är alltför byråkratiskt. Hon kan 

se att en individ har behov av att vara kvar i deras sysselsättning medan handläggare från 

Socialtjänsten enbart ser att dennes tid på sysselsättningen är klar. Maria menar att det bör 

vara individens behov som ska styra och inte byråkratin och att hon ibland upplever att 

hennes samverkanspartners inte har samma synsätt i frågan. Maria är inte ensam om att känna 

så. Även Stina upplever att hon kan känna sig hindrad i arbetet med klienten då hon i vissa 
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fall inte tycker att de andra instanserna som klienten har kontakt med gör sin del i det hela. 

Hon säger att “sen måste ju alla instanser sköta sitt. Och det fungerar inte så bra. Jag skulle 

önska att det fanns /.../ mer trygghet kring en människa som behöver hjälp och att samarbetet 

på alla fronter skulle funka bättre”. 

5.4.5 Bristande resurser 

Ett hinder som både Alva och Jonna lyfter i sina respektive intervjuer är att de 

upplever sig begränsade i sitt arbete då de inte har tillräckligt med insatser att tillgå. De 

nämner att det kan vara svårt att matcha person och insats och att det inte alltid finns någon 

insats som passar individen till 100 %.  

Jonna berättar att hon möter individer som vet vad de vill och som har ambitioner och 

en vilja att komma ut i olika former av sysselsättning men som samtidigt har en pågående 

beroendeproblematik. Hon säger att det pågående beroendet gör dessa individer till en svår 

grupp att hjälpa ut i sysselsättning, i form av insats via socialtjänsten, då de ofta är krav på 

nykterhet och drogfrihet. Jonna säger att hon tycker att det är svårt att arbeta med dessa 

klienter då de ofta har både viljan och tänkta mål med sina liv men att det blir svårt att hjälpa 

dem på vägen då det tar tid att bli nykter och drogfri.  

Även Stina träffar i sitt arbete människor som har en destruktiv livsstil och hon menar 

att det är viktigt att dessa människor fyller sin tid med någonting bra för att kunna göra en 

förändring i sitt leverne. Detta är något som Jonna instämmer i då hon uttrycker det så här: 

“Jag tänker så här. Att om man har hela dagarna att fylla med att man ska försöka bli drogfri 

eller nykter, och inte då har en meningsfull sysselsättning så är det nog väldigt svårt att 

sluta.” 

Ett hinder som Maria upplever är att hennes klientarbete begränsas av en avsaknad av 

pengar. Hon skulle vilja ta emot fler klienter och utöka sin verksamhet men stoppas i 

dagsläget av ekonomin då de inte har pengar som de kan lägga på fler anställda. 

Språket kan vara en försvårande barriär för utlandsfödda klienter när det handlar om 

att genomgå en förändringsprocess, menar Alva. Även Maria lyfter språkaspekten och menar 

att det finns en dålig förståelse för hur dessa individer borde bli bemötta. Hon säger “Jag 

gråter med dem. Jag tycker att det är så jäkla sorgligt det bemötandet och den okunskapen 

som finns på många ställen. Låt dem bara komma ut i ett sammanhang, säger jag. Då får du 

språket mycket fortare. SFI i all ära men du kanske måste kunna hänga upp orden också i 

vardagen.”  

Jonna berättar att hon har mycket möten och att detta gör att hon upplever att detta i 

kombination med det stora antalet ärenden hon ansvara för innebär att tiden till klienterna blir 

mindre än vad som vore önskvärt. Hon berättar att kontakten med klienterna mestadels sker 

via telefonsamtal och mejl som. “Jag skulle vilja ha mer tid till det sociala arbetet och mindre 

administrativ tid”, säger hon. 

5.4.6 Analys 

Michailakis och Schirmer (2017) skriver om sociala system, hur de är beroende av 

och hur de reagerar på varandra. Författarna menar att ett enkelt interaktionssystem mellan 

två människor förutsätter språk, beteenderegler och en massa innebörder som fås från den 
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samhälleliga omvärlden. I socialarbetarens fall handlar detta i möten med klienter om att 

klienten är och representerar sin egen person, medan socialarbetaren ska representera en hel 

organisation eller myndighet och samtidigt som han eller hon är sin egen individ, med egna 

tankar och känslor men som måste hålla fattningen och inte låta detta personliga lysa igenom 

utan måste hålla sig till vad den företrädda organisationen vill framföra och förmedla, detta 

oavsett om det till exempel förekommer provokationer eller hot (Michailakis & Schirmer 

2017). Författarna skriver att en organisations system går rakt igenom människan som arbetar 

i den och detta kan i klientmöten ta sig uttryck i att det missnöje som en klient känner för 

organisationen kan gå ut över den enskilde socialarbetaren. 

 Att det krävs en hel del samverkan inom socialt arbete är något som våra respondenter 

har lyft fram i de olika intervjuerna, de har även uttryckt att det kan vara problematiskt och 

att det i vissa fall försvårar deras arbete. Öquist (2010) skriver att man behöver se människan 

som en del i ett större sammanhang som påverkas av en rad olika faktorer och att det är 

viktigt att se till en människas hela livssituation för att kunna förstå dennes problematik. Vårt 

resultat kan tolkas som att samverkan kan utgöra ett hinder på grund av att det blir svårt för 

en socialarbetare som till exempel enbart ska utreda en individs ekonomiska situation att få 

ett helhetsperspektiv. Tiden är begränsad och individen har kanske andra kontakter utifrån 

problematik på andra livsområden och socialarbetaren får då avgöra vad de viktigaste 

omständigheterna är. Det är även tidskrävande att “jaga” representanter från andra 

organisationer och myndigheter för att kunna få en helhetsbild.  
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6. Diskussion 

Syftet med vår uppsats har varit att studera socialarbetarens erfarenheter av att möta 

individer som saknar eller har saknat sysselsättning. Nedan följer en kortfattad 

sammanfattning: 

 

- På vilket sätt arbetar socialarbetaren med sina klienter mot och under en 

förändringsprocess? Studiens respondenter använder sig av en rad olika 

arbetssätt. De vi lyfter i vår resultatdel är följande: motiverande-, 

målfokuserat-, behandlande- och inkännande arbetssätt. Vi tar även upp hur 

viktigt det är arbeta för att skapa ett förtroende mellan socialarbetare och 

klient samt en bra arbetsallians. 

- Vilka hinder (reella eller av klienten upplevda) kan socialarbetaren se i mötet 

med klienter som är på väg att genomföra en förändring för att (åter) komma 

ut i en sysselsättning? Hinder som respondenterna upplever i 

förändringsarbetet med sina klienter är bland annat bristfällig samverkan, 

skam, resurser samt en negativ inställning till samarbete hos klienten.  

- På vilket sätt kan socialarbetaren se att en av klienten upplevd meningsfullhet 

och delaktighet har betydelse för att lyckas med att genomföra en förändring? 

Studiens respondenter är alla överens om att en av klienten upplevd 

meningsfullhet samt delaktighet är avgörande för arbetets utgång. Detta för att 

de ser att klienten blir mer motiverad till förändring när de själva upplever att 

de gör något meningsfullt och att de själva får en möjlighet att vara delaktiga i 

att fatta beslut under processens gång. 

- Kan socialarbetaren se att vissa grupper av individer utmärker sig särskilt 

gällande vissa frågor och i så fall på vilket sätt? Vissa av respondenterna 

uppger att de kan se att vissa subgrupper av individer utmärker rörande vissa 

frågor. Det som utmärker dessa individer är att de kan vara svårare att 

motivera än övriga individer i studerad målgrupp eller att det kan vara 

omständigheter, till exempel ett missbruk, kring individen som står i vägen 

och gör det svårt att kunna arbeta mot en förändring. De subgrupper som 

utmärkt sig i denna studie är äldre, ungdomar, utlandsfödda, individer med 

missbruk samt individer med psykisk ohälsa.  

6.1 Resultatdiskussion 

Under samtliga intervjuer framkom att respondenterna upplever att MI skapar ett 

engagemang hos klienten och att det är ett bra verktyg att använda när man möter konflikter 

och motstånd. Detta stämmer överens med vad Barth et al. (2015) skriver i sin bok. Flera av 

de klienter som våra respondenter möter i sitt arbete uppvisar ett motstånd, har en negativ 

inställning till att samarbeta och ifrågasätter varför de måste utföra någon form av 

motprestation för att erhålla bistånd. Utifrån resultaten av denna studie kan vi se att en orsak 

till ett uppvisat motstånd till att samarbeta med socialarbetaren kan vara att han eller hon inte 

upplever samarbetet som meningsfullt. Bjerregaard et al. (2015) presenterar i sin studie ett 
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resultat som visar på att en upplevd meningsfullhet är det som motiverar socialarbetare i 

arbetet och vi kan i resultatet av vår studie utläsa att detsamma även gäller våra respondenter 

som på olika sätt uttrycker att det som är mest givande är känslan av att göra ett jobb som är 

värdefullt för någon annan. Enligt McMunn et al. (2009) kan känslan av att erhålla ‘rätt’ 

belöning i relation till utfört arbete påverka det psykiska måendet. ‘Rätt’ belöning i vår studie 

handlar om känslan av att uppleva en insats som meningsfull och i vår studie framkom att en 

upplevd meningsfullhet blir till en morot, en drivkraft som hjälper klienterna att ta sig igenom 

en förändringsprocess och att det dessutom har en positiv påverkan på det psykiska måendet. 

Detta kan ta sig uttryck som en positiv inställning till socialarbetaren och mötena med 

densamma. Socialarbetaren upplever klienten som mer positiv överlag, mer nöjd och tillfreds 

samt uppvisar ett bättre självförtroende. Motivationen till att både delta i insatsen samt att 

utföra de uppgifter som insatsen innebär ökar om klienten upplever insatsen som meningsfull. 

Klienten kommer även med största sannolikhet att, utifrån sina egna förutsättningar, delta 

aktivt och efter bästa personliga förmåga.  

Att klienten är delaktig i förändringsprocessen tolkar vi som ytterst väsentligt för 

arbetets utgång, vilket även våra respondenter har erfarenhet av. Att det är viktigt att behålla 

klientens egen förmåga känns även det som en avgörande faktor för ett framgångsrikt 

förändringsarbete. Detta på grund av att arbetet ska vara långsiktigt, om klienten enbart får en 

passiv roll i sitt eget ärende och socialarbetaren gör allt arbete så lär sig ju inte individen hur 

den ska lösa sin situation. Vilket kan leda till att det blir en ökad risk för individen att den 

hamnar i samma eller en liknande situation igen längre fram och att den då behöver ansöka 

om hjälp ytterligare en gång vilket blir en negativ följd för individens självförtroende samt 

för organisationens resurser. Socialt arbete har ju som funktion att hjälpa människor som är 

eller riskerar att bli exkluderade från samhället (Michailakis & Schirmer 2017) och för att det 

arbetet ska bli så framgångsrikt som möjligt tolkar vi utifrån respondenternas svar att 

individens egen förmåga behöver tillvaratas och uppmuntras just för att individen inte ska 

behöva återkomma med samma problematik. 

Utifrån vad vi kan se i resultatet av vår studie tror vi att i de fall där en individ, på ett 

eller annat sätt, har hamnat utanför det sociala systemet (samhället) får det svårare att ta sig 

tillbaka ju längre han eller hon har varit utanför det. Att ha förmågan till att klara av och en 

önskan om att inneha en heltidssysselsättning men att, av någon anledning, inte erhålla någon 

sådan är något som studiens respondenter ser kan påverka individen. Friedland och Price 

(2003) skriver i sin artikel att de individer som saknar anställning är de vars hälsa påverkas 

mest, att de känner sig mindre tillfreds med livet och att de ofta uppvisar ett dåligt 

självförtroende och depression. Det dåliga självförtroendet kan i sin tur ha en stor påverkan 

på klientens väg tillbaka till sysselsättning. Våra respondenter upplever att de klienter som 

har varit ‘utanför systemet’ en längre tid har vant sig vid att inte “passa in”, glömmer vad det 

är de saknar och med tiden kan de komma att identifiera sig med att vara exkluderade från 

systemet. Detta är något som orsakar stora problem för en individ i det moderna samhället 

(Michailakis & Schirmer 2017).  

Ytterligare en svårighet med att ta sig tillbaka kan var att klienten upplever en skam 

av att vara i en situation där han eller hon är beroende av hjälp i form av bistånd. Marston och 

McDonald (2008) skriver om att det i många länder finns en arbetsmarknadspolitik som går 

ut på att arbetslösa har sig själva att skylla och enligt resultatet i studien gjord av Dougherty 
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et al. (2017) är det vanligt att synen på arbetslösa är att de är både lata och saknar motivation. 

Av detta drar vi slutsatsen att den upplevda skammen inte minskar med hjälp av samhället 

utan snarare ökar, vilket kan innebära hinder som kan komma att medföra stora negativa 

konsekvenser för klienten. Ett exempel kan vara att han eller hon isolerar sig vilket med tiden 

kan leda till psykisk ohälsa som i sin tur sen kan göra att vägen tillbaka till sysselsättning blir 

ännu längre. Dougherty et al. (2017) menar att med den upplevda skammen följer även en 

stigmatisering av personer som är arbetslösa. I sin roll som socialarbetare är det därför viktigt 

att förklara att det inte är något skamligt i att erhålla hjälp i form av bistånd utan att man 

snarare bör ta tillvara på chansen att få hjälp till att förändra en uppkommen, ohållbar 

situation och komma vidare i livet. Det handlar om att se varandra och visa att vi alla har ett 

värde. 

 Socialt arbete handlar till stor del om kommunikation (Michailakis & Schirmer 2017) 

och utifrån vårt resultat tolkar vi det som att det är kommunikationen som är nyckeln till 

delaktigheten. Att det är väsentligt att socialarbetaren lämnar utrymme för klienten att 

uttrycka sin vilja och sina idéer för att möjligheten till delaktighet ska existera. 

Under en av våra intervjuer framkom det att respondenten upplevde att många 

ungdomar ser försörjningsstödet som en rättighet. Denna inställning kan komma att innebära 

att det blir svårt att få dessa ungdomar införstådda med att det inte är kravlöst att uppbära 

försörjningsstöd, utan att det tvärtom faktiskt är villkorat. På sikt kan detta medföra att de 

ungdomar som har detta synsätt kan var svåra att motivera till att komma ut i sysselsättning. 

Det blir således viktigt att genom kommunikation först nå fram till sin klient för att därefter 

försöka få denne införstådd med syftet av att genomföra anvisad sysselsättning. Michailakis 

och Schirmer (2017) skriver om vad arbete med människor egentligen innebär och menar att 

“arbete med människor är kommunikation”. Det är därför viktigt att socialarbetaren jobbar 

för att få sina klienter införstådda med just detta, att hjälpa klienterna till att få en större bild 

av och förståelse för den sociala kontexten och hur allt hänger samman. Får man en förståelse 

för syftet med varför man blir anvisad en insats så blir det troligtvis sedan lättare för 

socialarbetaren att motivera klienten till ett deltagande.  

I likhet med våra respondenter anser vi att det är en grundläggande förutsättning med 

en bra arbetsallians mellan socialarbetare och klient för att relationen dem emellan inte ska 

bli ett hinder i arbetet. Detta vittnar även Bjerregaard et al. (2015) om i sin studie. Om 

arbetsalliansen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt kan fokus komma att läggas på att 

lösa upp klientens motstånd för att överhuvudtaget kunna samarbeta istället för att ta sig 

vidare längs vägen mot ett gemensamt uppsatt mål. En slutsats vi drar utifrån vad våra 

respondenter har berättat är att en dåligt fungerande arbetsallians sällan leder till bra resultat 

utan att det i stället kan vara som så att det bästa alternativet då är att man som socialarbetare 

får byta ärenden med varandra för att hoppas på ett bättre samarbete mellan klienten och 

dennes nya handläggare. Levin (2015) har i sin studie skrivit om klienters delaktighet i 

besluten som rör deras ärenden och hon konstaterar att en fördel med delaktighet är att det 

ofta skapar en bra arbetsallians, som i sin tur verkar positivt för förändringsarbetet. 

 Michailakis och Schirmer (2017) skriver om hur samhället är uppdelat i olika 

delsystem, s k subsystem och hur dessa kan stå i ett hierarkiskt eller jämlikt förhållande till 

varandra. Att det råder ett ojämlikt maktförhållande mellan klient och socialarbetare blir i 

ärenden med klienter som uppvisar ett motstånd till att vilja samarbeta mycket tydligt. En 
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arbetsallians är något som är sårbart och om man lyckats med att bygga upp ett förtroende 

hos klienten så är detta förtroende skört och något man verkligen ska vara rädd om. Då det 

föreligger krav på motprestation för att erhålla till exempel försörjningsstöd så är det lätt hänt 

att förtroendet raseras igen då handläggaren jobbar med myndighetsutövning och kanske 

situationen kräver ett avslag eller någon tvångsinsats. Just för att det föreligger krav på 

motprestation vad gäller ekonomiskt bistånd så kan insatsen upplevas som tvingande och då 

är det viktigt att man verkligen jobbar med sin klient och att han eller hon är delaktig i vad 

som sker, t ex vid upprättandet av en handlingsplan, att man samtalar med sin klient och att 

man sen tillsammans försöker anpassa insatser på bästa sätt utifrån individen och dennes 

situation/ behov. Levin (2015) säger att ett exempel på varför ökad delaktighet är något att 

sträva emot är att socialarbetaren och klientens kunskapsbank är större om de slås ihop än var 

och en för sig, vilket leder till att det fattas beslut som är baserade på en bredare kunskap. Vi 

har under våra intervjuer fått till oss att bland dem som har varit utan sysselsättning under en 

längre tid finns några individer som har kommit att anpassa sig efter tillvaron och är nöjda 

med att låta livet rulla på. Vad gäller dessa individer så vittnar våra respondenter om att de 

rent av kan behöva en ‘motgång’ för att på något vis vakna upp och se på sin tillvaro med 

andra ögon och på så sätt bli pushade att ta tag i sin situation och börja jobba för en 

förändring och då kan en, som Jonna sa, hotivering mynna ut i något positivt. Det kan vara så 

att klienten har en liten tilltro till den egna förmågan och inte tror sig själv om att klara av 

något på egen hand. Då kan man som socialarbetare ‘delegera’ någon eller några enklare 

uppgifter för klienten att utföra själv, vilket kan leda till att när klienten sen har genomfört de 

tilldelade uppgifterna har klientens tro på den egna förmågan stärkts. Levin (2015) skriver i 

sin studie att några av hennes respondenter tyckte att klientens delaktighet gjorde att 

socialarbetaren kände sig mindre viktiga och att de förlorade sin roll som “expert”. Det här 

stämmer inte överens med det våra respondenter har uttryckt. Samtliga av våra respondenter 

har enbart talat positivt om en större delaktighet och de uttrycker snarare att det gör deras 

arbete roligare och enklare när individen själv har en önskan om hur processen ska gå till. 

Hur maktsituationen ser ut i mötet mellan socialsekreteraren och klienten påverkas av 

att klientens delaktighet blir större. Den inneboende obalansen, vad gäller makt, i mötet 

socialarbetare och klient kan eventuellt planas ut något om klienten känner att den har en viss 

grad av inflytande. Därför är det viktigt att klienten känner att hans eller hennes tankar, idéer 

och känslor har en inverkan på beslut som tas i ärendet och att makten inte enbart ligger i 

socialarbetarens händer. Det skulle även kunna vara enklare för klienten att acceptera de 

beslut som tas om de har varit delaktiga i processen. Att delaktigheten på så sätt hjälper till att 

skapa en starkare arbetsallians mellan klienten och socialarbetaren som gör att “vi mot dem” 

känslan inte uppstår, att avståndet mellan de olika rollerna inte blir lika stort. I likhet med 

Levin (2015) tror även vi att det också kan finnas vissa negativa aspekter med strävan efter 

högre delaktighet. Att det skulle kunna leda till att de som inte har förmågan att vara 

delaktiga ses som mindre motiverade. Som vi har nämnt ovan så tycker samtliga av våra 

respondenter att det är “lättast” (roligast) att arbeta med de individerna som har ett eget driv 

och en egen plan om vart de är påväg. Då kanske man som socialarbetare anstränger sig mer i 

deras ärende än i ett ärende där man upplever att klienten är passiv och inte vill ha någon 

förändring. Men att individen skulle vara omotiverad och passiv behöver ju inte vara 

sanningen, det kanske är så att individen har svårt med språket, lider av psykisk ohälsa eller 
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andra saker som gör att deras förmåga till delaktighet har minskat, risken skulle kunna finnas 

att de som av någon anledning inte har förmågan att vara delaktiga kan bli bortglömda eller 

förbisedda. 

 Flera av våra respondenter berättade för oss om hur de upplever att de har alltför 

många ärenden att ansvara för och hur detta negativt påverkar tiden som de har att ägna sig åt 

sina klienter. Att socialarbetare får arbeta mycket administrativt på bekostnad av tiden att 

finnas tillgänglig för klienterna gör att det sociala arbetet faktiskt blir mindre socialt och att 

kontakten mellan socialarbetare och klient i stället mestadels sker över telefon eller via mail. 

Studien som gjordes av Perlinski et al. (2012) påvisar liknande resultat som vårt, att 

socialarbetare ofta känner att värdefull tid som skulle kunna läggas på klienterna läggs på 

administrativa uppgifter. Känslan av tidsbrist och av att inte räcka till för sina klienter på ett 

tillfredsställande sätt medför ofta en överhängande, negativ känsla av stress och press. Detta 

skulle i sin tur kunna leda till att socialarbetaren i det långa loppet kan komma att göra ett 

sämre jobb än vad han eller hon egentligen är kapabel till, att socialarbetaren inte ges 

utrymme till att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt utan starkt begränsas av tidsbristen. 

Avslutningsvis vill vi citera Jonna som uttrycker det så bra när vi i slutet av vår 

intervju bad om en sammanfattning, några slutord. Hon säger att;  

 

Sysselsättning är jätteviktig! För alla, oavsett 

vem man är och vad man har gjort eller vad man 

tänker sen. Det är jätteviktigt att få vara 

delaktig, i ett sammanhang. 

6.2 Metoddiskussion 

Det allra första valet vi behövde göra var att välja vilket fenomen vi skulle skriva om. 

Enligt Rienecker och Stray Jörgensen (2014) är det en drivkraft om man kan skriva utifrån en 

“priviligierad” position, vilket kan innebära att man skriver utifrån egna erfarenheter. Då vi 

båda varit i liknande situationer som de socialarbetare vi har intervjuat anser vi att vi innehaft 

just en sådan position genom arbetet med vår studie. Att man intresserar sig för det ämne man 

skriver om är ytterligare en fördel (Rienecker & Stray Jörgensen 2014), vilket även detta var 

fallet för oss. Efter val av fenomen bestämde vi oss för ur vilket perspektiv vi skulle välja att 

se på fenomenet; ur socialarbetarens, individens eller bådas perspektiv. Att ha båda 

perspektiven skulle kunna leda till att uppsatsen antingen får en splittrad känsla och att det 

blir svårt att hålla den röda tråden eller att den skulle komma att kännas mer tillförlitlig och 

informativ. En annan aspekt att beakta när det gäller val av perspektiv var den tidsram vi 

hade till vårt förfogande för denna studie. Att studera fenomenet ur flera perspektiv anser vi 

skulle blivit alltför tidskrävande. Vi valde att enbart ha socialarbetarens perspektiv då vi 

tyckte att det var ett perspektiv som var intressant för framtida yrkesliv. Vi anser att vårt 

resultat är tillförlitligt och trovärdigt men att det inte är generaliserbart. Enligt Ahrne och 

Svensson (2011) handlar generaliserbarheten om möjligheterna att använda resultatet av en 

studie för att säga något om en större population. Då vår studie innehåller ett begränsat antal 

respondenter, samtliga kvinnor som arbetar inom samma kommun gör att vi inte anser att 

resultatet är generaliserbart. Att våra respondenter är en homogen grupp har med stor 
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sannolikhet påverkat det resultat vi har fått fram i studien. Vår studie kan därför ses som 

relativt snäv och vi tror att om man genomförde ännu en studie i samma ämne, under en 

längre tidsperiod och med en mer varierad grupp av respondenter hade det kunnat ge ett mer 

nyanserat resultat. Skulle dessutom flera liknande studier genomföras, på olika platser, för att 

sedan jämföra resultaten dem emellan och se att resultaten pekar åt samma håll ja då kan 

resultatets trovärdighet anses större (Ahrne och Svensson 2011). 

En annan aspekt som blir viktig för oss att lyfta är att respondenterna är bekanta till 

oss, vilket vi tror kan ha en viss betydelse för öppenheten och de svar vi fått till oss under 

intervjuerna.  Vi har båda två varit närvarande vid alla intervjuer men vi valde att den av oss 

som inte kände respondenten var den som var mer ledande under intervjun just för att försöka 

minska effekten av att respondenten är en bekant till någon av oss. Viktigt att ha i åtanke är 

ändock att respondenterna kan framställa sig på olika sätt för olika intervjuare (Kvale & 

Brinkmann 2014). Med ovan nämnda omständigheter i beaktande tror vi att en upprepning av 

studien inte skulle komma att generera samma resultat. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

liknar den halvstrukturerade intervjun ett vardagssamtal med den skillnaden att den har ett 

syfte. Vi valde att genomföra en halvstrukturerad intervju med en intervjuguide bestående av 

några tematiserade frågor för att vi skulle kunna ställa relevanta följdfrågor utifrån 

respondenternas svar. Vi upplevde att intervjuguiden fungerade bra men att den skulle ha 

kunnat vara ännu mer genomarbetad utifrån våra frågeställningar. Vi fick fram mycket 

intressant material men allt var inte relevant för vår studie. Analyseringen av våra 

transkriberingar slukade mycket tid, detta kunde vi eventuellt ha undvikit om intervjuguiden 

hade varit mer genomarbetad. Att vi använde oss av en halvstrukturerad intervjuguide 

innebär att den interna validiteten sjunker ytterligare då vi inte ställde exakt samma frågor till 

alla respondenter. Skulle någon annan genomföra intervjuerna skulle säkerligen inte exakt 

samma följdfrågor bli ställda och resultatet skulle därmed bli annorlunda.  

Vi är nöjda med vårt val att ha enskilda intervjuer ansikte mot ansikte. När man kan 

se på den man intervjuar kan man även observera kroppsspråket och på så vis få tillgång till 

ytterligare dimensioner av den information som muntligt förmedlas (Burell & Kylén 2003). 

Vi tycker att det hade varit intressant att se vad som hade uppkommit om vi hade arbetat med 

intervjuer i fokusgrupper istället. Då våra informanter har olika arbetsplatser och titlar tror vi 

att det hade kunnat bli väldigt intressant att se vad som kom fram om respondenterna fick 

diskutera med varandra och utifrån sina olika perspektiv. Vi tror att det kanske hade kunnat 

bidra till en djupare förståelse kring arbetet med den aktuella målgruppen. 

Att vårt resultat kan anses trovärdigt baserar vi på att vi har samlat in vår data på ett 

noggrant sätt och att vi i processen har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna, se 

Vetenskapsrådet (2011). Att vi gemensamt analyserat vår data ökar också trovärdigheten då 

inte enbart en individ har haft tolkningsföreträde under analysprocessen. Att resultatet är 

tillförlitligt baserar vi på att vi noga har valt ut våra respondenter och att de alla har den 

erfarenheten som krävs för att kunna tillföra något till studien. 
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7. Slutsats 

Vår slutsats är att nyckeln till ett lyckat förändringsarbete är kommunikation. Att man 

i sin yrkesroll, genom kommunikationens konst, lyckas med att skapa en bra arbetsallians där 

klienten känner förtroende för sin socialarbetare.  

Hinder man som socialarbetare kan stöta på när det handlar om förändringsarbete med 

sina klienter är bland annat bristfällig samverkan mellan olika aktörer, bristfällig tillgång på 

resurser, en negativ inställning till samarbete hos klienten samt en av klienten upplevd skam 

över att vara i behov av hjälp via socialtjänsten. I sin roll som socialarbetare är det därför av 

yttersta vikt att förklara att det inte är något skamligt i att erhålla hjälp i form av bistånd utan 

att man snarare bör tillvarata chansen att få hjälp att förändra en uppkommen, ohållbar 

situation och komma vidare i livet.  

 För att utgången av ett förändringsarbete skall kunna ses som lyckad är det av stor 

vikt att klienten själv får vara delaktig samt att han eller hon upplever en meningsfullhet med 

det som händer och sker genom förändringsprocessen. 

 Vissa grupper kan av olika anledningar vara svårare att motivera till förändring, till 

exempel individer som är utlandsfödda eller äldre. Andra grupper kan ha försvårande 

omständigheter kring sig, så som missbruksproblematik eller psykisk ohälsa, som gör att ett 

förändringsarbete blir mycket svårt att ens påbörja innan dessa omständigheter först har lösts. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1, informationsbrev 

 

Vi söker Dig som vill medverka till vår c-uppsats genom att ställa upp på en intervju! 

 

Vi heter Emma Jensen och Linda Dahlman och vi läser sjätte terminen på 

socionomprogrammet vid Karlstads universitet. Vi ska skriva vår C-uppsats gällande ämnet 

sysselsättning. Vi vill undersöka socialarbetarens erfarenheter av att möta individer som 

saknar eller har saknat sysselsättning. 

Vi önskar komma i kontakt med och få intervjua cirka fem stycken yrkesverksamma 

socialarbetare som jobbar med olika typer av socialt arbete. 

Vi anpassar oss efter era önskemål gällande plats och tid. Det är bra om 1,5 timme kan 

avsättas för intervjun för att undvika tidspress. Intervjun kommer att bandas. Vi kommer att 

förvara materialet så att ingen obehörig får tillgång till det och det kommer att raderas efter 

att uppsatsen har blivit godkänd. 

 

Här följer lite info kring förhållningssätt och hur vi kommer att hantera det insamlade 

materialet. Vi kommer inte använda det insamlade materialet till något annat än vad det är 

avsett för. Du har rätt att när som helst avsluta din medverkan eller att avstå från att svara 

på enskilda frågor. Det du säger kommer inte kunna spåras till dig. 

 

Svar önskas senast 14 november. Vid eventuella frågor är du välkommen att höra av dig. 

Tack på förhand! 

 

Hälsningar/ 

Emma och Linda 
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9.2 Bilaga 2, intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 

Inledning 

- Vad har du för bakgrund och utbildning? 

- Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

- Har du träffat denna målgrupp på tidigare arbetsplatser? (om respondenten har 

arbetat med socialt arbete tidigare) 

Arbetet 

- Berätta om hur en vanlig arbetsdag ser ut? 

- Hur ser ett möte ut generellt sätt? 

- Kan du berätta om något möte/fall som sticker ut? (något udda som respondenten 

kommer ihåg) 

- Berätta om något som är speciellt svårt i mötet med denna målgrupp? 

- Berätta om något som är speciellt givande med denna målgrupp? 

Mötet 

- Vad ser du i mötet? Kan man se likheter och olikheter? (stödord till oss: kön, ålder, 

etnicitet, socioekonomi, tidslängden på avsaknad av sysselsättning) 

- Kan du se att en viss typ av människor kommer ut i sysselsättning lättare än andra? 

(kan du utveckla) 

- Händer det något med människor när de går från icke sysselsättning till 

sysselsättning? Eller tvärtom. 

 

 

 

Har du något som du funderar över eller något som du vill tillägga? 
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9.3 Bilaga 3, arbetsmaterial 

 


