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Sammanfattning 
Uppsatsens syfte var att undersöka hur socialsekreterare som arbetar inom ekonomiskt bistånd 
upplever sina möjligheter att stödja klientens situation mot en egen försörjning. Detta 
genomfördes med kvalitativ metod i form av enskilda intervjuer med sex socialsekreterare 
verksamma inom ekonomiskt bistånd. Empirin analyserades utifrån innehållsanalys och 
resultatet analyseras sedan med känsla av sammanhang (KASAM) och empowerment. 
Undersökningen visade på att socialsekreterarna upplever sitt arbete som meningsfullt trots att 
det är hög arbetsbelastning. De anser att de har en god relation till de flesta av sina klienter, 
men att de också möter motstånd från klienterna. De upplever att de kan stödja klienterna mot 
en egen försörjning förutsatt att klienterna själva är motiverade till att göra det största jobbet. 
En fungerande samverkan med andra instanser framhölls som betydelsefull för att arbetet med 
och kring klienterna skulle vara som mest gynnsamt. Socialsekreterarna önskar att de hade 
färre klienter för att få mer tid till att kunna arbeta aktivt med varje enskild klient, se till deras 
individuella behov och motivera de som saknar motivation.  
 
Nyckelord: ekonomiskt bistånd, empowerment, motivation, stödja, socialsekreterare 
 
 

Abstract 
The purpose of this thesis was to investigate how social workers, working within financial 
assistance, perceive their opportunities to support the client's situation towards self-
sufficiency. This was done with a qualitative method in the form of individual interviews with 
six social workers working within financial assistance. The empirical data was analysed based 
on content analysis and the results were then analysed with sense of coherence (SOC) and 
empowerment. The investigation revealed that social workers find their work meaningful 
even though they have a high workload. They think they have a good relationship with most 
of their clients, but they also encounter resistance from the clients. They feel that they can 
support the clients toward self-sufficiency provided that the clients themselves are motivated 
to do most of the work themselves. An effective interaction with other authorities was 
highlighted as important so that the work done with and for the clients would be the most 
beneficial. The social workers wish they had fewer clients so they could have more time to 
actively work with each individual client, refer to their individual needs and motivate those 
who lack motivation. 
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Förord 
Denna uppsats har skrivits genom ett gott samarbete och en rättvis arbetsfördelning. Vi tar 
gemensamt ansvar för uppsatsen.  
Vi vill tacka de personer som hjälpt oss under arbetets gång: 
Vår handledare GullBritt Rahm som stöttat oss och kommit med ovärderliga råd och 
synpunkter. 
De personer i vår omgivning som läst igenom uppsatsen och kommit med tips och råd. 
Slutligen de fantastiska socialsekreterare som tagit sig tid att bli intervjuade, utan er hade det 
inte blivit någon uppsats. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Under 2012 fick 400 000 personer i Sverige ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen 2013b). 
Inom socialpolitiken benämns bistånd som den hjälp som den enskilde har rätt till enligt 
socialtjänstlagen (Nationalencyklopedin 2014a). Denna studie kommer att belysa ekonomiskt 
bistånd. Den vanligaste anledningen till att människor kommer i kontakt med socialtjänstens 
individ- och familjeomsorg är att de har svårigheter med att försörja sig själva 
(Socialstyrelsen 2013b). Detta på grund av att de till exempel är arbetslösa, sjuka eller är 
ensamstående föräldrar. Socialtjänstens primära uppgift är att verka för att klienterna på sikt 
ska kunna klara sin egen försörjning. Under tiden ska socialsekreterarna betala ut ekonomiskt 
bistånd till klienterna (a.a.). Socialtjänstlagen infördes 1982 med tanken att den, med hjälp av 
begreppet skälig levnadsnivå, skulle omvandla tidigare lagars fattigdomstänkande (Bergmark 
2013). Skälig levnadsnivå innebär att de personer som uppbär ekonomiskt bistånd ändå ska 
kunna leva ett någorlunda bra liv och kunna tillgodose mer än bara de basala behoven. För att 
det skulle kunna uppfyllas skulle nivån på det ekonomiska biståndet följa 
standardutvecklingen i samhället. 1998 infördes en riksnorm för socialbidrag, vilket var en 
lägstagräns för bidragets nivå (a.a.).  
 
De socialsekreterare som ingår i denna studie arbetar i offentliga människobehandlande 
organisationer. Att organisationerna är offentliga innebär att de är styrda av lagar och av 
politik, vilket begränsar socialarbetarens handlingsutrymme (Svensson, Johnsson & 
Laanemets 2008). Svensson et al. (2008) skriver att i människobehandlande organisationer är 
människor råvaran och det arbetas utifrån att göra det bästa för klienten. Det innebär att 
tillvarata dennes rättigheter men även att kontrollera dennes skyldigheter, samtidigt som 
socialsekreteraren ska förhålla sig till organisationens och samhällets intresse (a.a.). 
Socialtjänstlagen 4 kap 1 § som handlar om rätten till bistånd (Thunved 2012), kan användas 
som ett bra exempel för att förtydliga vad rättigheter och skyldigheter innebär i denna 
mening. Det är en rättighet för var och en att söka ekonomiskt bistånd men för att få detta 
bistånd har medborgaren vissa skyldigheter, exempelvis att redogöra för sin ekonomi på en 
grundläggande nivå då individen inte får ha några undansparade pengar, men också att följa 
planering med arbetsförmedlingen för att försöka ta sig ut i arbetslivet och mot en egen 
försörjning (Thunved 2012). 
 
De anställda som har direktkontakt med klienterna tillhör överlag de nedre skikten i 
organisations hierarki (Johansson 2007). Lipsky (1980) benämner de socialarbetarna som 
gräsrotsbyråkrater. Enligt honom är gräsrotsbyråkrater offentligt anställda tjänstemän som i 
sitt dagliga arbete har direktkontakt med medborgarna och som har en handlingsfrihet i 
utförandet av sina arbetsuppgifter. Gräsrotsbyråkrater har en betydande inverkan på 
människors liv. De beslutar om statliga förmåner eller skyldigheter för medborgarna (a.a.). 
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Enligt Johansson (2007) är arbetet med och relationen till klienterna gräsrotsbyråkratens mest 
karakteristiska egenskap. Detta därför att klienterna både är konsumenter av och råmaterial 
till insatser från gräsrotsbyråkraten. Relationen mellan gräsrotsbyråkraten och klienten styrs 
och begränsas till större del av den organisation som gräsrotsbyråkraten är verksam i. 
Johansson menar att detta är något som kan bli problematiskt. Klienten ser sin situation ur 
eget perspektiv och vill ha den hjälp och service som denne anser behövs samtidigt som 
organisationen både förutsätter och kräver att klienterna inte behandlas som individer. Då 
organisationen sätter gränsen för vad gräsrotsbyråkratens får/kan göra måste människan 
anpassas till organisationen, individen måste omvandlas till klient (a.a.). 
 
För att en människobehandlande organisation ska nå sina mål är den beroende av relationen 
mellan hjälpare-klient (Hasenfeld 1983). Enligt Hasenfeld är klienten i sig beroende av den 
organisationen som denne, utifrån frivillighet eller tvång, sökt upp. Han skriver att 
organisationens mål är att bidra till en positiv förändring hos klienten och för att den 
förändringen ska kunna ske måste hjälparen skapa en tillitsfull relation till klienten. Enligt 
Cole, Daining och Panchanadeswaran (2004) är socialsekreterare tillfredsställda med sitt 
arbete om de upplever att de har en positiv inverkan på sina klienter. Utifrån detta samt 
utifrån vår förförståelse, att personer som väljer att studera till socionomer vill hjälpa de 
människor som är i behov av hjälp, tar denna studie sin utgångspunkt. Utgångpunkten är att 
undersöka hur socialsekreterare verksamma inom ekonomiskt bistånd upplever sina 
möjligheter att stödja klientens situation. 
	  
	  
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att, utifrån en kvalitativ ansats, undersöka hur socialsekreterare som arbetar inom 
ekonomiskt bistånd upplever sina möjligheter att stödja klientens situation mot en egen 
försörjning. 
 

Syftet har brutits ned till följande frågeställningar: 
• Vad består stödet och arbete av?   
• Vad hindrar respektive underlättar arbetssituationen och arbetet? 	  

	  
	  
1.3 Begreppsdefinitioner 
Egen försörjning: Avses i denna studie som att individen klarar sin ekonomi utan ekonomiskt 
bistånd (egen definition). 
 
Klient: “... person med en relation som kund, patient, rättssökande eller på annat sätt 
hjälpberoende, ofta till en fackman.” (Nationalencyklopedin 2014b). Denna studie avser 
klienter inom socialförvaltningen som får ekonomiskt bistånd. 
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Socialsekreterare: “Kommunal tjänsteman, vanligen socionom, som handlägger olika former 
av enskilda socialtjänstärenden.” (Nationalencyklopedin 2014c). Denna studie belyser 
socialsekreterare som arbetar inom ekonomiskt bistånd. Socialsekreterare benämns här även 
som handläggare. 
 
I denna uppsats används begreppen socialbidrag, ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd 
synonymt. 
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2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning. Både nationell och internationell forskning har 
sökts kring området hur socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd upplever sina möjligheter 
att stödja klientens situation mot en egen försörjning. Då vi inte funnit någon forskning som 
exakt passar in på aktuellt ämne har inriktning gjorts på närliggande forskning som berör 
socialtjänsten, socialsekreterarens yrkesroll samt klientens situation. 
De områden vi funnit forskning om är kring klientens situation, relationen mellan klient och 
socialsekreterare, arbetssituation, arbetstillfredsställelse samt handlingsutrymme.  
 
 
2.1 Klientens situation 
Socialbidraget är en sista utväg för människors försörjning som kan avhjälpa oron över 
ekonomin delvis (Starrin, Kalander Blomkvist & Janson 2003). Dock medför det den låga 
sociala status som det innebär att ha socialbidrag. Socialbidragstagandet kan leda till 
obehagskänslor och även till skamkänslor för vissa människor. Det har också visats på ett 
samband mellan ekonomisk påfrestning och skamkänslornas utbredning. Forskarna tar även 
upp två sorters stress som kan uppstå vid socialbidragstagande. Den ena är mortifikationell 
stress som uppstår till följd av den förödmjukelse som bidragstagandet innebär (a.a.). Den 
andra är dramaturgisk stress som uppstår när individen försöker upprätthålla en fasad, 
exempelvis för att försöka dölja att denne uppbär försörjningsstöd (Cockerham 1978 refererad 
i Starrin et al. 2003).  
	  
Den genomsnittliga tiden för personer som har socialbidrag har ökat de senaste åren och 
möjligheten att avsluta en socialbidragsperiod blir svårare ju längre tid en person uppburit 
socialbidrag (Bergmark & Bäckman 2010). Har personen tidigare arbetat och varit väl 
förankrad på arbetsmarknaden bidrar det till att kunna lämna bidragstagandet och bli 
självförsörjande. Forskarna antar att psykosociala problem, såsom missbruk eller psykisk 
sjukdom, kan vara en bakomliggande orsak till att personer som haft bidrag en längre tid har 
svårt att bli självförsörjande. Personer som uppbär socialbidrag under en längre tid upplever 
ett utanförskap, ett exempel är att de står utanför arbetsmarknaden (a.a.).  
 
 
2.2 Relationen mellan klient och socialsekreterare 
Klienternas relation till socialtjänsten är präglad av ett ensidigt beroende, då det är sista 
utvägen till en försörjning (Angelin 2009). Det finns en skillnad mellan socialtjänstens 
uppfattning och individens egen bedömning av hur stora summor som krävs för att tillgodose 
de grundläggande behoven. Klienterna känner sig maktlösa gentemot socialtjänsten som är de 
som beslutar om den enskilde har rätt till ekonomiskt bistånd eller ej, många känner sig även 
utsatta för disciplinering och kontroll. Socialsekreterarna har en tilldelad samhällsmakt som 
rättfärdigar att de tillämpar olika kontrolltekniker när de bedömer om klienterna har rätt till 
socialbidrag eller ej. Klienternas beroende av socialtjänsten är en förutsättning för att 
maktbalansen ska upprätthållas (a.a.).  
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Att ha makt över någon ses oftast som negativt och den bilden av makten kan göra det svårt 
för socialsekreterarna att använda sin makt och auktoritet mot någon på ett positivt sätt (Tew 
2006). Tew har skapat en modell för att förstå maktrelationer, där han ställer upp 
produktivmakt och begränsandemakt som motsatspar. Tew menar att socialsekreteraren kan 
vara auktoritär och genom det använda makten på ett produktivt sätt. Makten ska vara till 
skydd för den utsatta klienten men även användas på ett sådant sätt att klienten kan använda 
sina egna möjligheter att förbättra sin situation, alltså empowerment. Socialsekreteraren kan 
även använda sig av makten på ett begränsande sätt. Alltså förtryckande makt, där 
socialsekreteraren utnyttjar att klienten är i underläge och tydliggör sin position på klientens 
bekostnad. Den produktiva makten kan upplevas av klienten som att den är begränsande. 
Detta då socialsekreteraren kontrollerar klienten och vad denne gör för att förbättra sin 
situation, samt att socialsekreteraren kan upplevas som att denne vet bäst och att klienten ska 
göra som denne säger. Tew menar att detta kan upplevas av klienten som förtryckande, vilket 
får klienten att känna maktlöshet (a.a.). 
Att socialsekreterare har en professionell hållning innebär att de i sin yrkesroll styrs av det 
som är bäst för klienten, inte av sina egna behov (Holm 1987 refererad i Holm 2001). Den 
professionella hållningen ställer två krav på socialsekreterarna: dels att acceptera att 
relationen till klienten inte är jämlik och dels gällande självkännedom (Holm 2001). 
Socialsekreteraren kan inte ställa samma krav på klienten som klienten ställer på 
socialsekreteraren, exempelvis gällande respekt och medkänsla. Gällande självkännedom så 
innebär det att vara medveten om sina egna behov och känslor. Socialsekreteraren måste 
hantera dem så att de inte tar över i relationen med klienten och klientens behov måste ges 
företräde (a.a.). 
 
Empowerment är ett mål för välfärdspolitiken (Askheim 2003). Askheim menar att det är 
svårt att ge en entydig förklaring till empowerment men att kärnan handlar om 
maktöverföring, att makten flyttas tillbaka till den som saknar inflytande. För att 
socialtjänstens arbete ska kunna bedrivas i enighet med empowerment måste 
socialsekreterarna gå från att vara auktoritära i sin yrkesroll till att bli mer som en partner eller 
företrädare för klienten, hierarkin måste bytas ut mot ett samarbete. Det medför en utmaning 
för socialsekreterarna att kunna göra detta utan att deras professionella roll undermineras. 
Dock kan inte alla beslut byggas på klientens rätt till inflytande och självbestämmande. 
Askheim beskriver komplexiteten med detta empowermentbaserade sociala arbete som att 
balansera på slak lina (a.a.).  
 
I en artikel som handlar om socialtjänstens missbrukarvård lyfts klientens egen motivation 
fram som betydande för att kunna åstadkomma en förändring (Ekendahl 2011). Ekendahl 
(2011) beskriver klientens motivation både “som påverkbar och som utanför socialarbetarnas 
kontroll” (s. 312). Med det menas att socialarbetarna ibland kan engagera klienten och få 
denne motiverad och att motivationen ibland är något som klienten endera har eller inte har 
(a.a.). Palm (2008) menar att en målsättning är något som behövs för att individen ska känna 
sig engagerad och att motivationen är det som ger individen energin till att uppfylla målet. 
Gagné och Deci (2005) tar upp två olika typer av motivation: den egna motivationen och den 
styrda motivationen. Den egna motivationen innebär att individen upplever sig ha möjlighet 
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att göra egna val samt att denne vill göra valen. Om individen vill göra något så är den driven 
till det och det finns ett engagemang. Den styrda motivationen innebär att personen 
upplevelser att denne är pressad till och måste välja. I de fallen saknas viljan och 
engagemanget, det som ska göras blir till ett ofrivilligt måste (a.a.).  
 
  
2.3 Arbetssituation 
De senaste decennierna har det skett förändringar inom välfärdssektorn i Sverige genom att 
verksamheterna har rationaliserats med syfte att kostnadseffektivisera samt att resultat- och 
kostnadsansvaret har decentraliserats (Astvik & Melin 2013). Dessa förändringar har 
inneburit att det är socialsekreterarnas ansvar att handskas med den obalans mellan krav och 
resurser som förändringarna lett fram till. Forskarna tar upp olika copingstrategier som 
socialsekreterarna använder sig av för att kunna hantera sin arbetssituation (a.a.). Coping 
definieras som ”kognitiva och beteendemässiga försök att hantera interna och externa krav 
som överskrider en persons resurser” (Lazarus & Folkman 1984 refererad i Astvik & Melin 
2013 s. 62). Några av de copingstrategier som framkommer är kompensatoriska-, 
kravsänkande- samt exitstrategier (Astvik & Melin 2013). Kompensatoriska strategier 
innebär att försöka hantera obalansen mellan krav och resurser, detta för kvaliteten i arbetet 
inte ska bli lidande. En anledning till att använda denna strategi är att socialsekreterarna 
känner ett stort personligt ansvar för sitt arbete. Exempel på detta är att arbeta övertid, strunta 
i lunch och kaffepaus, ta med sig arbete hem samt arbeta vid sjukdom. Kravsänkande 
strategier tas till när den kompensatoriska strategin inte längre är tillräcklig och 
socialsekreterarna blir så illa tvungna att acceptera att deras arbete blir av sämre kvalitet, trots 
att det skapar moraliska konflikter hos dem. De känner sig otillfredsställda med situationen, 
men de sänker kraven för att de är mån om sin hälsa. Den sista strategin är exit strategin, 
vilket är den mest extrema strategin som innebär att socialsekreteraren slutar på sitt jobb. En 
anledning till att socialsekreterarna väjer att sluta kan vara att arbetssituationen inte längre gör 
det möjligt för dem att utföra arbetsuppgifterna på ett professionellt sätt (a.a.). 
Sammanfattningsvis handlar strategierna om olika sätt för socialsekreterarna att hantera en 
alltför hög arbetsbelastning som gör att de inte kan arbeta för klienterna och därmed stödja 
deras situation.  
 
Gällande omfattningen av personal inom socialtjänsten är det enligt Bergmark och Lundström 
(2004) rimligt att anta att få socialarbetare per invånare leder till att väntetiderna inom 
socialtjänsten blir längre och att socialarbetarna har mindre tid att lägga på varje enskild 
klient. De menar att personaltätheten spelar in gällande förutsättningarna för att ett bra socialt 
arbete ska kunna bedrivas.  
 
	  
2.4 Arbetstillfredsställelse 
Socialsekreterare upplever mycket glädje i sitt arbete med klienterna, de är engagerade och 
tror att de kan göra en skillnad i människors liv (Huxley et al. 2005 refererad i Collins 2007). 
Cole et al. (2004) lyfter fram självtillit, tilltron till sina möjligheter att åstadkomma en positiv 
förändring hos klienten och att fylla en meningsfull funktion på sitt arbete, som centralt. 
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Upplevd självtillit leder till att arbetstillfredsställelsen ökar, på samma sätt som känslan av att 
prestera dåligt gör att arbetstillfredsställelsen minskar (a.a.). Gällande samvariationen mellan 
emotionell utmattning och arbetstillfredsställelse bland socialsekreterare som arbetar med 
barn, så lyfts även här självtillit fram som centralt för att känna arbetstillfredsställelse enligt 
Stalker, Mandell et al. (2007). Forskarna menar att personliga egenskaper, som att se en 
belöning i att hjälpa andra samt ha en hängivenhet i sin yrkesroll, bidrar till 
arbetstillfredsställelse. Dock skriver Jönsson (2005) i sin studie om arbetstillfredsställelse 
bland socialarbetare, sjuksköterskor och förskollärare att ingen av grupperna anser att det är 
viktigt att få se resultatet av sitt arbete och få reda på hur de själva har presterat. Jönsson 
menar att en förklaring till detta kan vara att anställda inom dessa organisationer är medvetna 
om deras del i arbetet kring klienten bara är en del i en process och att det inte visas några 
omgående resultat (a.a.).  
 
	  
2.5 Handlingsutrymme 
Baianstovu (2012) tar upp det handlingsutrymme som socialsekreterarna har. Hon skriver att 
välfärdsbyråkratier i Sverige har till uppgift att fördela samhällets gemensamma resurser på 
ett sätt som är rättvist och opersonligt. Det opersonliga sättet ska leda till att tjänstemännen är 
neutrala, vilket sägs vara en förutsättning för att demokratin ska upprätthållas. Dock är det 
bedömningar av individer som ska göras och alla individer har sina egna unika behov. 
Tjänstemännen ska vara neutrala på samma gång som bedömningar av människors unika och 
särskilda behov görs. Mellan den neutraliteten och de personliga bedömningarna finns ett 
visst handlingsutrymme. Baianstovu skriver att socialt arbete är moraliskt och att det är just 
moralen som utformar den kunskap som utgör socialarbetarnas egentliga handlingsutrymme 
(a.a.). Socialtjänstens verksamhet är lagstyrd (Wörlén 2010). Det är lagstiftningen som ligger 
till grund för de beslut som socialsekreterarna gör och de enskilda socialsekreterarna har inte 
absolut handlingsfrihet. Dock är de styrande lagarna inom socialtjänsten till stor del ramlagar 
vilket gör att socialsekreterarna ändå har ett handlingsutrymme (a.a.).  
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3. Teoretiska perspektiv 
Nedan följer en presentation av det salutogena begreppet känsla av sammanhang, KASAM 
(Antonovsky 1991) och empowermentteori (Askheim 2007, Askheim & Starrin 2007a, 
Askheim & Starrin 2007b, Tenqvist 2007) som använts för att analysera studiens resultat. 
Följande teorier valdes då de upplevdes som relevanta utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. 
 
 
3.1 KASAM 
Antonovsky (1991) sökte i sin salutogena teori efter hälsans ursprung och efter förklaringar 
till varför vissa människor tycktes klara livet och hälsan ganska bra trots stora svårigheter. 
Svaret han fann var att känsla av sammanhang (KASAM) var det som påverkar detta. 
KASAM består av tre centrala komponenter: begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet 
(a.a.). 
 
Begriplighet är kärnan i KASAM och handlar om i vilken utsträckning inre och yttre faktorer 
uppfattas som förnuftsmässigt begripbara (Antonovsky 1991). Det innebär att den 
informationen en människa möter är ordnad och sammanhängande istället för att vara kaotisk 
och oordnad. Personer som har hög känsla av begriplighet förväntar sig att de situationer som 
denne ställs inför är förutsägbara eller att de går att ordna och förklara när de kommer 
oväntat. När tragiska situationer förekommer, exempelvis ett dödsfall, klarar en person med 
hög känsla av begriplighet ändå av att göra situationen begriplig. Hanterbarhet handlar om 
upplevelsen att det står resurser till ens förfogande. Med hjälp av dessa resurser kan 
människan möta de krav som han/hon ställs inför. De resurser det syftas på kan vara både ens 
egna eller kontrolleras av andra (exempelvis ens respektive, vänner eller kollegor), men som 
människan ändå kan räkna med att de finns tillgängliga. Personer med en hög känsla av 
hanterbarhet känner sig inte som ett offer när olyckliga saker sker i livet utan de reder sig och 
klarar av att hantera dem. Meningsfullhet är motivationskomponenten inom KASAM och 
handlar om i den utsträckning människan känner att livet har en känslomässig betydelse. Mer 
specifikt innebär det att i alla fall en del av de problem livet ställer en inför är värda att 
engagera sig och investera energi i. Personer med hög känsla av meningsfullhet konfronterar 
utmaningar och är inställda på att söka en mening i dem.  
Antonovsky liknar den flod som han talar om i citatet nedan med livets ström och menar att 
även fast det är samma flod som alla människor simmar i så klarar sig inte alla lika bra i den. 
Han menar att människors simförmåga i floden till stor del påverkas av deras KASAM (a.a.). 
 

Vilka är de faktorer som förgiftar vissa delar av den flod som vi alla simmar 
i och renar andra, och som gör det möjligt för vissa att med lätthet navigera 
sig fram och tvingar in andra i forsar och strömvirvlar? Och, oberoende av 
hurdan floden som vi befinner oss i är, vad är det som för en del befrämjar 
förmågan att simma bra och med glädje, och för andra gör det till en ständig 
kamp för att ens hålla sig flytande. (Antonovsky 1991 s. 158-159) 
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3.2 Empowerment 
Empowerment introducerades inom den vetenskapliga världen redan på 1920-talet, men 
började användas mer ofta i slutet av 1970-talet (Askheim & Starrin 2007a). Empowerment 
användes då inom ramen av demokratin och redan på 1970-talet fanns tankar om “hjälp till 
självhjälp” (Askheim & Starrin 2007a s.10). Tanken var även då att människan som är i 
behov av hjälp är den som själv vet vad denne behöver, och att inte någon annan ska styra 
över en annans människas behov. I dagsläget är empowerment ett begrepp som används inom 
flera olika områden, bland annat inom sjukvård och socialt arbete (a.a.).  
 
Inom socialt arbete kan begreppet definieras som att stödja klienten att ta makten över sin 
tillvaro (Askheim & Starrin 2007a). Att hjälpa den maktlösa ur sin maktlöshet är det centrala 
(Askheim 2007). Inom socialt arbete finns det en asymmetrisk makt mellan klienten och 
socialarbetaren. Makten och auktoriteten ligger hos socialarbetaren, men socialarbetaren är 
också styrd av lagar och riktlinjer samtidigt som denne ska hjälpa klienten (Askheim & 
Starrin 2007b). Grunden för empowerment är att ha en positiv syn på individen, att individen 
har förmågan att ta makten över och ändra sin situation om denne får lite hjälp på vägen 
(Askheim 2007). För att motivera klienten och uppnå empowerment kan ett salutogent 
förhållningssätt användas av socialarbetaren. Dock är det viktigt att tydliggöra de ramar som 
klienten har att förhålla sig till, detta för att klienten inte ska tappa tilliten till socialarbetaren 
då eventuella bakslag kan ske (Tenqvist 2007). 
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4. Metod och material 
Nedan redovisas val av metod, urvalsprocessen, hur vi funnit relevant tidigare forskning, hur 
datainsamlingen och analysen av materialet har genomförts. Vi kommer även att presentera 
studiens informanter, behandla studiens trovärdighet samt redogöra för de etiska 
överväganden som gjorts. 
	  
4.1 Metodval 
I denna studie har kvalitativ metod använts. Kvalitativ metod används när forskaren vill förstå 
verkligheten och olika fenomen utifrån olika individers perspektiv (Bryman 2002). En 
kvalitativ studie görs för att komma närmare informanterna och på så sätt få en djupare 
förståelse om ämnet (Ahrne och Svensson 2011). Det som studerats i denna studie är 
socialsekreterarnas egna upplevelser. Svensson och Ahrne (2011) skriver att språkliga 
redogörelser är ett sätt för att uttrycka sina upplevda erfarenheter, då det inte går att se på en 
annan människa vad denne har upplevt. Därför har observationer uteslutits och studien bygger 
därmed på kvalitativa intervjuer och kvalitativ analys. Studien som genomförts hör hemma i 
den hermeneutiska vetenskapstraditionen, där tolkningen och förståelsen är det centrala både i 
insamlingen av data och i analysen (Nyström 2008). Grundtanken inom hermeneutiken är att 
“meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten” (Alvesson & 
Sköldberg 2008 s. 193). Under analysarbetet användes ett hermeneutiskt tankesätt enligt 
Alvesson och Sköldberg (2008) genom att empirins olika delar sattes i relation till deras 
ursprungliga sammanhang.  
 
 
4.2 Urval 
För att begränsa en studies område görs ett urval (Svensson & Ahrne 2011). När valet av 
ämne för denna studie gjordes var första tanken att undersöka socialsekreterare inom alla 
områden och deras upplevelser av att stödja klienten i en gynnsam riktning. Då detta tycktes 
bli ett för stort material togs beslutet att avgränsa studien till socialsekreterare verksamma 
inom ekonomiskt bistånd. Till en början valdes informanterna med hjälp av ett snöbollsurval. 
Ett snöbollsurval innebär att forskaren kontaktar en tänkbar informant, vid den första 
kontakten eller vid intervjun så frågar forskaren informanten om denna kan rekommendera 
andra personer som också har kunskap på området, för att på det viset komma i kontakt med 
andra informanter (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). Vårt snöbollsurval inleddes med att 
en person som är verksam inom ekonomiskt bistånd kontaktades och denne ville delta i 
studien. Vi frågade sedan om denne kunde ge förslag på ytterligare personer som var lämpliga 
att intervjua, vilket ledde oss vidare till vår andra informant. Av den andra informanten fick vi 
namnet på en socialsekreterare verksam inom en annan kommun som hjälpte oss att komma i 
kontakt med den tredje informanten. I denna studie ingår även den intervju som genomfördes 
under pilotstudien. Pilotstudien låg till grund för denna studie och informanten som deltog där 
gav oss namnet till den femte informanten.  
 
När intervjuerna skulle genomföras fick två av informanterna förhinder på grund av sjukdom 
respektive akut ärende på jobbet. En intervju bokades om till ett senare tillfälle och en intervju 
ställdes in. För att gardera oss mot fler eventuella bortfall kontaktades två nya informanter 
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som vi kände sedan tidigare och som båda hade möjlighet att ställa upp, vilket enligt Bryman 
(2002) är ett bekvämlighetsurval där forskaren väljer sådana personer som för tillfället råkar 
finnas tillgängliga. Enligt Bryman kan detta slags urval göras då det är svårt att hitta 
tillgängliga informanter.  
 
 
4.3 Litteratursökning 
För att finna relevant forskning på området har följande sökord använts: arbetsmiljö, 
arbetstillfredsställelse, asymmetrisk makt, handlingsutrymme, ekonomiskt bistånd, 
empowerment, KASAM, motivation, samverkan, skam samt socialarbetare. Orden har 
använts i olika kombinationer och har huvudsakligen översatts till engelska. Forskningen har 
sökts via databaserna Social Services Abstracts, Google Scholar samt SwePub.  
 
 
4.4 Datainsamling 
Sex kvalitativa intervjuer har genomförts. Kvalitativa intervjuer kan vara strukturerade på 
olika sätt, det är inte nödvändigt att bestämma sig för en viss typ eller att skilja på hur 
strukturerad eller inte intervjuerna kommer att vara (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). 
Detta för att kunna bestämma ordningen på frågorna utifrån intervjusituationen och för att ha 
möjlighet att kunna ställa öppna frågor. Fördelen med detta är att intervjun blir bredare (a.a.). 
I denna studie har ostrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide (bilaga 1) genomförts för 
att ge informanterna möjlighet att berätta fritt. Alla intervjuer, förutom en, genomfördes 
tillsammans. Under de gemensamma intervjutillfällena har en av oss varit aktiv och ställt 
frågorna under tiden den andra gjort stödanteckningar och i vissa fall ställt kompletterande 
frågor. Den intervjun som genomfördes enskilt var en telefonintervju som genomfördes 
kvällstid med en bekant till en av oss. Det var planerat att den skulle genomföras dagtid och 
då av oss tillsammans, men informanten var med kort varsel tvungen att byta tid och dag. 
Resterande intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplatser. Intervjuerna spelades in 
och var i genomsnitt 30 minuter långa, intervjuerna transkriberades sedan ordagrant.  
 
 
4.5 Analysmetod 
Materialet analyserades med innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 
Intervjuerna lästes igenom flertalet gånger och det blev tydligt att materialet kunde delas in i 
två olika domäner, arbetssituation samt arbetet med klienten. De meningsenheter som hade 
betydelse för syfte och frågeställningar markerades, meningsenheterna som var långa och 
innehöll överflödiga ord kondenserades och några meningsenheter abstraherades. Att 
kondensera meningar innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) att de görs kortare utan 
att innebörden i dem påverkas och genom att abstrahera meningar förtydligas innebörden. 
Meningsenheterna markerades sedan med kodord. Detta gjordes först enskilt, sedan 
sammanställdes våra meningsenheter och koder i ett gemensamt dokument. De kodord som 
hade liknande innebörd sorterades in i underkategorier och kategorier. Nedan följer en tabell 
som ger exempel på hur analysprocessen genomförts. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocess 
Domän Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

Arbetssituation ”Det är alltid en 
individuell 
bedömning, för 
det finns ju 
olika orsaker, 
alltid, varför en 
människa sitter 
framför mig och 
vill ha 
försörjningsstöd
…” 

Alltid en 
individuell 
bedömning 

Individuell 
bedömning 

Personliga 
bedömningar 

Vad som 
styr 
arbetet 

Arbetet med 
klienten 

”Man har ju fått 
många, man får 
ju inte bara ris 
utan man har ju 
fått många rosor 
också, sådär att 
aa ’du har 
räddat oss och 
tack för allt’ 
och liksom 
sådana där 
saker” 

Fått rosor och 
tack för hjälpen 

Uppskattning Klientens 
reaktioner 

Relationen 
till 
klienten 

Arbetet med 
klienten 

”Det är ju 
målet. 
Meningen är ju 
att de inte ska 
vara här” 

Få klienten 
härifrån 

Ta sig 
härifrån 

Vägen till 
självförsörjning 

Möjlighet 
till att 
stödja 
klienten 

 
 
 
4.6 Presentation av informanter 
Informanterna är sex stycken socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd i fem 
olika kommuner i Mellansverige. De olika kommunerna skiljer sig åt i befolkningsantal. I 
resultat och analys kommer informanterna att kallas för informant 1, informant 2, informant 3 
och så vidare. Informanterna är alla i 30 års-åldern och har arbetat inom ekonomiskt bistånd 
mellan tre månader och fyra år. 
 
	  
4.7 Trovärdighet 
Gällande en studies trovärdighet så innefattas giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet samt hur 
”färgat” resultatet är (Lundman & Hällgren Graneheim 2008). Enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2008) handlar giltighet om hur sanna resultaten är. För att uppfylla giltigheten i 
denna studie har vi båda två deltagit vid alla intervjuer utom en och därmed kunnat lyfta fram 
det som faktiskt berättats under intervjuerna. Resultatet exemplifieras med citat från 
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intervjuerna, enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) visar citat att det finns evidens 
bakom resultaten och gör det möjligt för läsaren att bedöma giltigheten. Urval och 
analysmetod är tydligt beskrivet, detta för att läsaren ska kunna bedöma hur giltiga 
tolkningarna är (a.a.). Då alla informanter i denna studie, förutom två, arbetar på olika 
socialtjänstkontor bör materialet bli varierande. Då syftet med kvalitativ innehållsanalys är att 
beskriva variationer påverkar urvalet av deltagare till studien också giltigheten (a.a.). För att 
uppfylla tillförlitligheten i denna studie har analysarbetet beskrivits tydligt i metoddelen samt 
att både intervjuerna (alla förutom en) och analysen har genomförts tillsammans, vilket enligt 
Lundman och Hällgren Graneheim (2008) bidrar till att öka en studies tillförlitlighet. 
Gällande överförbarhet av resultatet så kan studiens forskare ge förslag på överförbarhet, 
dock är det läsaren som får avgöra om resultatet går att överföra eller ej (a.a.). Då 
socialsekreterarna beskriver liknande upplevelser så skulle det kunna gå att överföra resultatet 
till andra liknande kommuner där socialsekreterarna har samma arbetsuppgifter som 
informanterna i den här studien. När det kommer till hur färgat resultatet är så handlar det om 
hur intervjuaren påverkar informanten. Vid intervjusituationen är forskaren oundvikligen 
delaktig i samspelet med informanten (Lundman & Hällgren Graneheim 2008). För att 
undvika att färga materialet med intervjuarnas förförståelse har ledande frågor undvikits, detta 
för att informanterna skulle svara i enlighet med sin egen upplevelse och åsikt utan att bli 
styrda av oss som intervjuare. Även under analysen har förförståelsen problematiserats för att 
låta informanternas röster tala. Den förförståelse som fanns inför denna studie har tillkommit 
under socionomutbildningen samt under dess tillhörande praktik.  
 
 
4.8 Etiska överväganden 
För att säkerställa att studien genomfördes på ett etiskt sätt följdes Vetenskapsrådets (2002) 
fyra huvudkrav. Informationskravet har uppfyllts genom att informanterna informerades om 
syftet med undersökningen samt att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta 
sin medverkan. Inför intervjuerna skickades ett brev till informanterna (bilaga 2) där de kort 
informerades om studiens syfte och hur individskyddskravet skulle uppfyllas. Detta gjordes 
för att undvika att informanterna skulle avböja från att delta efter att det redogjorts för vad 
intervjun skulle innebära samt för att ge informationen skriftligt så att de skulle vara väl 
informerade om förutsättningarna och utifrån det bestämma om de ville medverka. 
Samtyckeskravet uppfylldes genom att ett skriftligt samtycke (bilaga 3) inhämtades från 
informanterna innan intervjuerna påbörjades, detta för att försäkra oss om att informanterna 
var införstådda med vad ett deltagande innebar, bland annat frivillighet. Informanterna 
informerades om att de hade rätt att när som helst avbryta intervjun, be om en paus samt 
avböja att svara om det var någon fråga de inte ville svara på. Konfidentialitetskravet 
uppfylldes genom att informanterna informerades om att vi var de enda som skulle ha tillgång 
till det insamlade materialet samt att det skulle förvaras på ett säkert sätt. Brevet till 
informanterna skickades via e-post. Ett individuellt mail skickades till varje informant istället 
för att skicka ett gemensamt mail till alla deltagare. Detta för att informanterna inte ska kunna 
se vilka de andra deltagarna är. Dock var inte alla informanterna anonyma gentemot varandra 
då det från början gjordes ett snöbollsurval. I studien var informanterna anonyma genom att 
deras riktiga namn inte användes, utan de kallades för informant 1, 2, 3… och så vidare. Vissa 
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avslöjande detaljer om informanternas arbetsplatser utelämnades från resultatdelen för att inte 
röja vilken kommun de arbetar i. Nyttjandekravet uppfylldes genom att berätta att det endast 
var vi som skulle använda det insamlade materialet och endast till denna studie. 
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5. Resultat 
Nedan följer en presentation av studiens resultat. Resultatet är uppdelat under två domäner: 
arbetssituation och arbetet med klienten. Under domänen arbetssituation finns tre kategorier: 
att vara socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd, upplevelsen av arbetet (med en 
underkategori) och vad styr arbetet (med två underkategorier). Under domänen arbetet med 
klienterna finns även här tre kategorier: vem är klienten?, relationen till klienten (med två 
underkategorier) och möjlighet att stödja klienten (med fyra underkategorier). 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Figur 1. Visar hur resultatet är uppbyggt utifrån de två domänerna. 
	  
	  
5.1 Arbetssituation 
	  

5.1.1 Att vara socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd 
Denna kategori tar upp varför informanterna valde att studera till socionomer samt vad deras 
arbetsuppgifter innefattar. 
 

Arbetssituation 

Att vara socialsekreterare 
inom ekonomiskt bistånd 

Upplevelsen av arbetet 
• Arbetsbelastning och 
påfrestningar men också glädje 

Vad som styr arbetet 
• Personliga bedömningar 
• Samverkan som både gynnsam 
och begränsande 

Arbetet med 
klienten 

Vem är klienten? 

Relationen till klienten 
• Klienternas reaktioner 
• Den bärande relationen 

Möjlighet att stödja 
klienten 
• Vägen till självförsörjning 
• Klienten måste göra jobbet 
• Motivation 
• Vilja arbeta mer aktivt 
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Gemensamt för informanterna är att de alla valde socionomyrket för att de ville arbeta med 
människor. Det är flera av informanterna som tog upp att de tyckte socionomutbildningen 
verkade vara en bra och bred utbildning samt att det var ett intressant område att studera. 
Citatet nedan är en av informanternas svar på varför denne valde att bli socionom. 
 

Jag ville rädda världen. (Informant 6) 
 
Det som är gemensamt för alla informanterna i deras arbetsuppgifter är bland annat att de har 
telefontid för sina klienter, att de har mycket administrativt arbete, speciellt när det är 
ansökningsperioder, samt att de dokumenterar arbetet kring klienterna i journaler. Det 
framgick att arbetet för det mesta prioriterar sig själv, när det är ansökningsperiod så är det 
ansökningarna som gäller och annars så arbetar de exempelvis med att ta fram en arbetsplan 
för klienten eller med motivationsarbete. Arbetet med klienterna innebär mycket mer än bara 
den ekonomiska delen. Trots att den huvudsakliga arbetsuppgiften är att beräkna och bedöma 
rätten till bistånd, så är hela klientens livssituation aktuell i ett ärende. Det beskrivs nedan: 

 
Det är en väldigt liten del av personens ärende, även om personen själv 
tycker att det är den största delen. (Informant 5) 

 
Flera informanter berättade om att det är viktigt att kunna vara flexibel i arbetet. Det kan 
komma in ett ärende som betraktas som akut och då måste de kunna lägga sitt pågående 
arbete åt sidan för att ta tag i det akuta ärendet, det kan exempelvis handla om ansökan till 
mat rekvisition eller pengar till medicin. Arbetet handlar även om att informera klienterna, 
speciellt när en klient kommer och ansöker för första gången. Det framgår att alla klienter får 
samma information, detta för att de inte ska kunna ursäkta sig med att de inte visste när de 
krav som socialtjänsten ställer på dem inte är uppfyllda. Den information klienterna får är 
både kring rättigheter och skyldigheter. Gällande rättigheter tar en av informanterna upp att de 
informerar om det som kommunen har att erbjuda och menar att det uppskattas av klienterna. 
Det visas i citatet nedan: 
 

... och det visar ju att man inte bara vill dem illa, som en del tror.  
(Informant 5) 

 
De skyldigheter som klienterna har för att de ska vara berättigade till försörjningsstöd kan 
exempelvis handla om att de ska vara inskrivna på Arbetsförmedlingen, söka ett visst antal 
arbeten per vecka och visa upp så kallade jobbsökarlistor samt att de ska redovisa sina 
kontoutdrag och att de inte får ha undansparade pengar. 
 

5.1.2 Upplevelsen av arbetet 
Denna kategori är uppbyggd av underkategorin Arbetsbelastning och påfrestningar men också 
glädje och handlar om hur informanterna upplever sitt arbete och vad som är negativt 
respektive positivt med deras arbete.  
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Informanterna beskriver sitt arbete som roligt, omväxlande, självständigt och intressant, en 
informant upplever sig själv lite som spindeln i nätet. De menar att det är ett yrke man aldrig 
blir fullärd i, då lagar ändras och det hela tiden kommer nya utbildningar som de kan gå på. 
Stödet av kollegorna och möjligheten att konsultera ärenden med dem är något som tas upp 
som betydelsefullt. Det framgår även att det i yrket blir mycket orosmoment över andra 
människor och att det är bra att lära sig koppla bort jobbet när man har slutat för dagen. En 
informant menar att man som socialsekreterare känner sig stolt i sin yrkesroll och jobbet 
beskrivs både som svårt och roligt, vilket exemplifieras i citatet nedan: 
 

Vissa dagar vill du säga upp dig och vissa dagar så tycker du att det är 
jätteroligt. (Informant 2) 

 

5.1.2.2 Arbetsbelastning och påfrestningar men också glädje 
Något som tydligt framgick var den höga arbetsbelastningen. Det är ett stressigt jobb som 
ibland är ganska tufft, det är mycket att göra och det är många klienter. Ett exempel är att 
informanterna tycker att de har kort tid för att fatta beslut om bifall eller avslag på klienternas 
ansökningar. När informanterna inte hinner med att göra allt som behöver göras kan arbetet 
kännas hopplöst. Just den höga arbetsbelastningen är något som en av informanterna inte 
kunde föreställa sig under utbildningen. Dock tycker informanterna att arbetet är roligt trots 
den höga arbetsbelastningen. 
 

Det är ju mycket att göra, det är ju det man alltid pratar om egentligen. Att 
det är mycket ärenden så. (Informant 1)  

 
Informanterna berättar att arbetet också kan vara påfrestande. Exempelvis när det kommer 
unga människor och ansöker om försörjningsstöd, vars föräldrar sparat pengar på ett 
sparkonto åt dem hela livet och informanterna får berätta för ungdomarna att de får börja leva 
för de pengarna. Informanterna tycker det är jobbigt att se människor som bara stannat upp 
och accepterat sin tillvaro som den är. I de fallen känns arbetet inte meningsfullt utan 
frustrerande och det tas upp som exempel på de tråkiga sidorna av yrket. En informant tar upp 
ett exempel på frustration som kan förekomma när de behöver ge en person avslag fast de 
tycker att den personen ändå skött sig ganska så bra. I vissa fall kan det bero på att 
socialsekreteraren gjort fel, exempelvis genom en felberäkning. Glädjen i yrket är när de 
lyckats hjälpa en klient, när det går bra för dem och när de ser att arbetet faktiskt gör skillnad. 
Alla informanterna upplever arbetet som meningsfullt och de märker att arbetet är 
meningsfullt för vissa människor, exempelvis när de börjar se en förändring hos dem. Det kan 
även vara efter ett bra möte, när det finns tid att träffa klienterna och se till hela deras 
situation. Klientkontakten lyfts fram som något positivt med yrket och informanterna menar 
att de blir ödmjuka inför livet då de får träffa människor med så olika livsöden. 
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5.1.3 Vad som styr arbetet  
Denna kategori är uppbyggd av underkategorierna Personliga bedömningar och Samverkan 
som både gynnsam och begränsande och handlar om vad som styr informanternas arbete, 
både lagar, personliga bedömningar och samverkan med andra parter.  
 
Gällande vad som styr arbetet så framgår det att alla informanter styrs av lagar, framförallt 
socialtjänstlagen och riktlinjer. Kommunernas egna rutiner styr också arbetet. I några av 
kommunerna finns det ett politiskt beslut som innebär att socialsekreterarna måste träffa sina 
klienter regelbundet. De informanter som innefattas av det beslutet menar att det till stor del 
styr deras arbete. Även hur man som enskild socialsekreterare motiverar sig och skriver 
påverkar arbetet och de beslut som tas. En informant tar upp att arbetet kan styras av hur 
situationen i samhället ser ut. Är det exempelvis hög arbetslöshet så märks det i deras 
verksamhet, på samma sätt som när Försäkringskassan för några år sedan blev hårdare i sin 
bedömning av vilka som hade rätt till sjukersättning. När fler personer fick avslag så ökade 
trycket hos Socialtjänstens försörjningsstöd. Arbetet påverkas också av hur personalgruppen 
fungerar och av det egna måendet, då socialsekreterarna använder sig själva som verktyg så 
måste de må bra för att kunna göra ett bra arbete. Även då det är just lagen som ytterst styr 
och begränsar informanternas handlingsutrymme, så finns det tillfällen då de skulle vilja göra 
annorlunda i de beslut som tas eller i vissa fall göra mer för klienten:  

 
Det är klart att man känner att man ibland att ‘aa vad fan (skrattar till lite), 
jag hade velat göra såhär i stället’. (Informant 4) 

	  

5.1.3.1 Personliga bedömningar  
Flera informanter menar att personliga bedömningar styr de beslut som fattas. En informant 
menar att det skulle gå att hitta motiveringar till nästan vad som helst och på så sätt styra om 
det blir ett bifall eller avslag. Dock är det inget som görs då det finns riktlinjer som styr. 
Citatet nedan är en av informanterna svar på om det blir personliga bedömningar: 
 

Både ja och nej, det beror på vem du frågar. Frågar du mig så, ja det blir det. 
(Informant 5) 

 
Informanterna säger att det alltid blir en individuell bedömning i varje ärende, för att alla 
klienter är individer och de har sin egen historia till varför de är i behov av försörjningsstöd. 
Det kan även handla om att de har olika diagnoser och att de då inte går att bedömas utefter 
en mall. Dock är det samma grunder för varje klient gällande om de har rätt till 
försörjningsstöd eller ej, det är alltså lagen som styr.  
 

5.1.3.2 Samverkan som både gynnsam och begränsande 
Samverkan med andra parter, exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, andra 
enheter inom kommunen (arbetsmarknadsenhet, missbruksenhet) men också sjukvård och 
psykiatri tas upp som betydelsefull för att få ut klienten i en egen försörjning. På samma sätt 
som samverkan kan vara en väg ut från försörjningsstödet kan den även vara en begränsning.  
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Och sen samverkan med andra instanser också, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, alla har ju resurs- och tidsbrist tyvärr. Och det påverkar 
ju. Och så försöker vi samverka så mycket vi bara kan, men det är inte alltid 
så lätt faktiskt. (Informant 3) 

 
Informanten menar att de är beroende av andra parter, att de fungerar och att de gör sitt. De 
andra parterna spelar in gällande vad det finns för vägar ut från försörjningsstödet. I sitt arbete 
har informanterna mycket kontakt med andra parter när de arbetar med klienternas ärenden. 
Resurs- och tidsbrist hos de instanser som de ska samverka med kan vara ett problem för 
informanternas arbete. Informanterna säger att det finns klienter som har problem och 
behöver stöttning men att de inte kan få den hjälp de behöver innan de har en fastställd 
diagnos. Psykiatrin tas upp som en stor begränsning med flera års väntetider för en 
neuropsykologisk utredning och den väntan kan stoppa upp informanternas arbete med de 
klienter som väntar på en utredning. Ett annat exempel på begränsningar för att en bra 
samverkan ska äga rum är att alla myndigheter inte har samma regler och att man 
myndigheter emellan inte har en förståelse för varandras regler, vilket kan försvåra arbetet. 
Även det faktum att informanterna arbetar inom en kommun kan vara en begränsning i sig. 
Detta då kommuner är byråkratiska och det är en slags tröghet i kommunens verksamhet, det 
tar tid att genomföra förändringar och få saker att hända. Ekonomin begränsar också 
möjligheten till att kunna göra mer. I arbetet med vissa klienter sker en samverkan mellan 
olika enheter inom kommunen, exempelvis med missbruksenheten och 
arbetsmarknadsenheten. Fungerar inte den samverkan så begränsas informanternas möjlighet 
att stödja klienterna mot en egen försörjning. Informanterna upplever att det är svårt att 
motivera klienterna när det brister hos de andra parterna. 
	  
	  
5.2 Arbetet med klienten 
	  

5.2.1 Vem är klienten? 
Denna kategori handlar om de människor som informanterna arbetar med och anledningen till 
att de är i behov av försörjningsstöd. 
 
En del klienter har endast försörjningsstöd en kortare tid. Det kan vara exempelvis en klient 
som i samband med arbetslöshet ansöker om ett engångsbidrag för en extra hög 
tandvårdskostnad eller studenter som ansöker för att de inte har något sommarjobb. Det är 
sällan som en person ansöker om ekonomiskt bistånd för att den enbart är arbetslös. De flesta 
som ansöker är arbetslösa i kombination med någon annan typ av problematik eller svårighet. 
Dock kan arbetslöshet leda till att klienterna utvecklar en psykisk ohälsa eller ett missbruk. 
 

... jag kan ju säga att alla kommer hit bara för att de inte har något jobb. Ja, 
det stämmer förvisso, men det är ofta någon anledning till varför de inte har 
något jobb. (Informant 6) 
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Att inte ha fullständiga gymnasiebetyg eller att ha någon typ av funktionsnedsättning är 
exempel på orsaker som kan försvåra chansen att få arbete. Informanterna får anpassa 
planeringen utefter klientens individuella behov och situation då vissa står längre ifrån 
arbetsmarknaden än andra. En typ av klienter som tas upp är de sjukskrivna som inte är 
berättigade ersättning från Försäkringskassan. Klienterna kan vara sjukskrivna av olika 
anledningar, bland annat på grund av psykisk ohälsa i form av ångest eller social fobi. Många 
gånger är de klienterna inte berättigade ersättning från Försäkringskassan då de inte har 
arbetat ihop någon sjukpenninggrundande inkomst. Det framkom att klienter som är inne i ett 
grovt missbruk inte har en chans till arbete i den situation som de är i, oavsett om de är 
sjukskrivna eller inte. En person med missbruk har ofta redan en kontakt med en 
missbrukshandläggare och det sker ett samarbete mellan handläggarna kring klienten. 
 
Unga klienters bakgrund kan bero på svåra uppväxtförhållanden. De har inte fått lära sig hur 
saker och ting fungerar, då de varken fått stöd från föräldrar eller från skolan. Det kan även 
bero på det sociala arvet, något som flera av informanterna tog upp. Det sociala arvet innebär 
att hela familjer i generationer kommit till socialtjänsten och ansökt om försörjningsstöd, 
vilket har varit deras huvudsakliga försörjning. När barnen i en sådan familj gått ut skolan och 
kanske inte har fullständigt betyg och därmed svårt att få ett arbete blir det självklart för dem 
att vända sig till socialtjänsten, för det har ju föräldrarna gjort under hela deras uppväxt. 
Nedan uttrycker en av informanterna en vilja att veta vad det beror på att det blir som det blir: 
 

Det är väldigt sorgligt att se tycker jag, det är väldigt tråkigt. Vad är det för 
förklaring liksom? (Informant 6) 

 
Informanterna tar upp att en del myndigheter vill att människor ska passa in i fasta ramar, 
men att inte alla klienter passar in i de ramarna som byggts upp. Detta kan leda till att 
klienterna ger en diffus känsla, då informanterna inte vet hur de ska få till de individuella 
bedömningar som anses behövliga. Gällande dessa klienter är det svårt att veta vilket krav 
som kan ställas på dem. Arbetsförmedlingen ställer hårda krav på att klienterna ska stå till 
arbetsmarknadens förfogande men de personerna klarar inte av de kraven av olika 
anledningar. De kan, som tidigare nämnts, vara i behov av en bedömning hos psykiatrin men 
väntetiderna där är så långa att klienterna inte kan få hjälpen när den behövs. En av 
informanterna upplever att de klienter som hamnar mellan sjukvårdens väntetider och 
arbetsförmedlingens krav är ofta förekommande. Informanten berättar vidare att många av de 
klienter som mår väldigt dåligt inte får den hjälp de behöver och därför hamnar hos 
socialtjänsten och ansöker om ekonomiskt bistånd för att ekonomin är det problem som blir 
synbart. Informanten beskriver sin syn på det i citatet nedan: 
 

... det är inte det som försörjningsstödet ska handla om. (Informant 5) 
	  

5.2.2 Relationen till klienten 
Denna kategori är uppbyggd av underkategorierna klienternas reaktioner samt den bärande 
relationen. Den handlar om klienternas inställning till socialtjänsten och om informanternas 
relation till klienterna. 
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5.2.2.1 Klienternas reaktioner  
 
Informanterna är överens om att de får möta olika reaktioner från sina klienter. Det kan vara 
allt från positiv inställning till motstånd. De flesta klienterna är välvilligt inställda till hjälpen 
som erbjuds. Arbetet upplevs som lite extra meningsfullt när en klient visar uppskattning, det 
ger informanterna kraft till att fortsätta arbetet. Ett sätt som klienterna kan visa välvilja på är 
när de lämnar sitt samtycke till att informanterna får ta de kontakter som behövs i ärendet. 
Citatet nedan är en av informanternas upplevelse av de negativa reaktioner från klienterna 
som denne får möta i sitt yrke.  
 

Och sen kan ju klienter bli väldigt arga när de inte får det de vill ha. De kan 
ibland vara ganska bra på att lägga över det hela på dig ’menar du att jag inte 
ska ha någonting att äta’ eller ’menar du att jag ska bo på gatan då’. Det är ju 
ganska påfrestande när någon är väldigt arg på dig. Men det är ju sådant man 
får ta. (Informant 2) 

 

Alla informanterna möter motstånd hos sina klienter. De menar att vissa av klienterna avskyr 
att komma till socialtjänsten och att det märks på dem. Motståndet kan vara i form av att de är 
tillbakadragna, de sitter tysta och svarar “jag vet inte” på handläggarens frågor, att de blir arga 
för att de inte förstår varför handläggaren ställer de krav den gör eller när de får ett avslag. 
Motståndet kan även vara i form av att klienten inte vill vara på Arbetsmarknadsenheten eller 
på sin praktikplats. En av informanterna menar att denne inte tar motståndet personligt, då det 
inte är konstigt att klienterna inte litar på andra människor om de har en tuff bakgrund. I 
citatet nedan ger informanten uttryck för att klienternas motstånd för det mesta är mer åt det 
subtila hållet: 
 

Vissa är väl istället tysta och tillbakadragna och svarar ’jag vet inte’. Det är 
mycket sådant motstånd. Jag menar inte att folk ställer sig upp och kastar 
saker, utan att det är det här ’jag vill inte, jag vet inte’. Mycket sådant som är 
ett motstånd också. (Informant 1) 

 
Enligt informanterna upplever många av klienterna det som skamligt med försörjningsstöd. 
De berättar att klienterna själva säger att det är skamligt. Informanterna betonar att det är 
viktigt att bibehålla klientens integritet. Detta genom att exempelvis inte hälsa på klienten ute 
bland andra människor, då de flesta i mindre kommuner vet att informanterna arbetar på 
socialtjänsten. Enligt informanternas upplevelse är samhällets attityd mot socialtjänsten 
negativ. Några av informanterna försöker att avdramatisera att klienterna behöver hjälp från 
socialtjänsten genom att förklara för dem att det inte är något ovanligt att gå på 
försörjningsstöd i dagens samhälle. Deras upplevelse är dock att de klienter som tycker att det 
är skamligt att gå på försörjningsstöd inte blir långvariga. 
	  

5.2.2.2 Den bärande relationen 
Enligt informanterna kan det vara mycket jobb med att bygga upp en tillitsfull relation till 
klienterna. Det framgår att mycket kommunikation, vänlighet och respekt mot klienterna är 
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vägen till en bra relation. Relationsarbetet kan även vara en del av arbetsplatsens kultur, att 
det “sitter i väggarna” att ha en bra relation till klienterna. En informant förklarar att denne 
anstränger sig för att få en god relation till sina klienter men att det ibland kan vara svårt då 
denne samtidigt ska vara myndighetsutövare. Vid de tillfällen informanten tvingas ge klienten 
ett avslag kan det skära sig lite i relationen till klienten, vilket exemplifieras i citatet nedan: 
 

Då är det ju en del som inte ser att det kanske beror på någonting som de har 
gjort eller inte gjort som gör att jag avslår, utan de tänker att jag är en häxa 
som avslår dem. (Informant 3) 

 
Det är viktigt att tänka på hur man som socialsekreterare bemöter klienten. Informanten 
berättar i citatet nedan att det räcker med att man blir sjuk så kanske man behöver 
försörjningsstöd och att det kan hända vem som helst.  
 

Det kan verkligen hända vem som helst, för nästa sekund kanske det är jag. 
Hur skulle jag vilja bli bemött när jag kommer till socialtjänsten?  
(Informant 3) 
 

Informanternas engagemang i klienterna är viktigt för både relationen och för klienternas 
situation. Det tydliggörs i nedanstående citat när en av informanterna hade varit på semester 
och när denne kommer tillbaka till arbetet var det kaos bland klienterna. Några hade fått elen 
avstängd och någon hade missbrukat. Trots att informantens kollegor sett till att klienterna 
hade fått sina pengar utbetalda så hade de inte haft tiden till att engagera sig lika mycket som 
den ordinarie handläggaren gör.   
 

Vad tusan hände, gick mina klienter också på semester när jag försvann?! 
(Informant 6) 

	  

5.2.3 Möjlighet att stödja klienten 
Denna kategori är uppbyggd av underkategorierna vägen till självförsörjning, klienten måste 
göra jobbet, motivation samt vilja arbeta mer aktivt. Den handlar om hur klienterna ska ta sig 
vidare i livet, att motivationen är viktig för att de själva ska kunna göra jobbet samt att 
informanterna önskar mer tid för att kunna stödja sina klienter. 
 

5.2.3.1 Vägen till självförsörjning  
Målsättningen för socialsekreterarna är att få ut klienten i arbete eller mot en annan ersättning. 
Står klienterna till den reguljära arbetsmarknadens förfogande så är målet att de ska dit, via 
arbetspraktik eller med hjälp av Arbetsförmedlingen. Annan ersättning kan vara 
sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Ofta står informanterna och 
väger mellan om klienterna står till arbetsmarknadens förfogande eller ej. Ett praktiskt 
exempel på att arbetet har fungerat är när det skrivits en arbetsplan med 
Arbetsmarknadsenheten så de kommer ut i praktik, får ett arbete och tillslut blir 
självförsörjande. Gällande vissa klienter är det självklart att de ska ut på arbetsmarknaden 
men för vissa klienter handlar det mer om en bidragsanställning eller aktivitetsersättning. Som 
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tidigare nämnts lyfter informanterna fram de parter som socialtjänsten samarbetar med som 
betydelsefulla för att klienten ska gå mot ett arbete eller en annan ersättning. 
 

Meningen är ju att de inte ska vara här. (Informant 1) 
 
Det framkommer att socialsekreterarna på sikt kan stötta och förändra en klients situation 
genom att försöka hjälpa klienten att få ett jobb eller annan ersättning, men att de från månad 
till månad inte kan styra över summan pengar som en klient kan få genom försörjningsstöd då 
den redan är förutbestämd. De kan alltså påverka klienternas direkta ekonomiska situation 
genom att bevilja eller avslå deras ansökningar, men inte själva bestämma hur mycket pengar 
klienterna ska få. Gällande klienternas indirekta försörjning, att de kommer bort från 
försörjningsstödet, så är upplevelsen att det går att påverka vissa klienter men inte alla. 
Informanterna menar att det handlar mycket om klienternas egen inställning, att de som inte 
vill vara hos socialtjänsten oftast tar sig därifrån. En informant ger ett exempel på en klient 
som var jättemotiverad, som sökte hur många jobb som helst och verkligen ville bli 
självförsörjande. Informanten menar att det inte direkt gjordes något socialt arbete med den 
klienten, men att det kändes bra att täcka klientens underskott tills denne blev 
självförsörjande. Alla informanterna är överens om att det bästa kvittot på att de kunnat 
påverka klienternas situation är om denne får ett jobb. Det kan även handla om att klienten 
blir beviljad ersättning från exempelvis Försäkringskassan. 
	  

5.2.3.2 Klienten måste göra jobbet  
Informanten lyfter i citatet nedan fram att klienten måste vara i rätt stadie i livet för att en 
förändring ska kunna ske. 
 

Du vet som Søren Kierkegaard säger ‘var är han i livet just nu, man kan inte 
hjälpa någon förrän man hittar honom just där’. (Informant 6) 

 
Informanterna är överens om att det är klienterna som måste göra det största jobbet för att 
kunna förändra sin situation. Det handlar mest om att klienterna ska hjälpa sig själva, att de 
måste komma till insikt med att det är de som måste göra jobbet. Det finns klienter som 
saknar motivation och på så sätt “kör fast” och det finns inte alltid tid eller resurser till att 
motivera dem. Informanterna menar att de måste våga driva på klienterna. Det är inte 
socialsekreterarna som ska göra saker och ting åt klienterna, utan det är de själva som måste 
göra det största jobbet för att förändra sin situation.  
 

Men det bästa som finns är ju när någon ringer och säger att de har fått ett 
jobb, då blir man ju jätteglad, det gör ju en hel dag om de gör det. 
(Informant 3) 

 
I de situationer som informanten berättar om i citatet ovan, när en klient ringer och berättar att 
denne fått ett jobb, så är det klienten själv som sökt jobbet, inte socialsekreteraren. 
Informanten menar att det denne faktiskt gjort för att hjälpa klienten är att skapa en plattform 
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för att klienten ska kunna ta sig vidare i livet, exempelvis genom att trygga dennes försörjning 
eller att motivera denne till att skriva in sig på Arbetsförmedlingen.  
 

5.2.3.3 Motivation  
För att klienterna ska ta sig ut i en egen försörjning handlar det mycket om deras egen vilja 
och motivation och det blir socialsekreterarens uppgift att motivera dem om de inte är 
motiverade. Socialsekreterarna ger olika medel och visar vilka vägar som klienten kan gå för 
att den ska bli självförsörjande, men det blir svårt när klienten själv inte är redo för det. 
Informanten förklarar i citatet nedan att klientens inställning påverkar arbetet, att man inte kan 
stödja någon som redan i förväg bestämt sig för att det inte kommer att fungera. 
 

Man lyckas påverka vissa, men en del är helt obenägna att ändra sin 
situation. Man får använda sin energi till de som är benägna och fokusera på 
det som är bra i yrket. (Informant 6) 

 
Informanten berättar i citatet nedan om hur det kan ha sett ut för vissa av klienterna, att vissa 
behöver få vila sig lite i försörjningsstödet. Det framgår även att det med en del klienter 
behövs att informanterna använder “piska och morot” för att de ska bli motiverade till att 
komma vidare i livet. 
 

Vissa personer behöver ju bara andrum. De kanske har levt under 
ekonomiskt vidriga förhållanden och sedan när de äntligen får en ’stabil’ 
inkomst i försörjningsstödet så kan de vila sig i det ett tag och sedan komma 
vidare. (Informant 3) 

	  

5.2.3.4 Vilja arbeta mer aktivt.  
Om informanterna hade mer tid alternativt färre klienter skulle de kunna arbeta mer aktivt 
med klienterna. De skulle dels kunna bygga upp en bättre relation till klienterna och dels så 
menar informanterna att de klienter som de arbetat mer intensivt med är närmre en egen 
försörjning. De informanter som måste träffa alla sina klienter regelbundet skulle vilja välja ut 
vissa klienter att träffa mer intensivt under en tid. Bristen på tid gör det svårt att hinna 
motivera de klienter som inte motiverar sig själva, mer tid per klient skulle leda till att 
informanterna hinner jobba mer motiverande med dem. Att inte ha den tiden leder till känslor 
av otillräcklighet och frustration hos informanterna. 

 
Om jag hade kunnat jobba 200 % så hade jag säkert kunnat hjälpa mina 
klienter bättre än vad jag kan göra idag, det tror jag. (Informant 3) 
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6. Analys 
Nedan följer en analys utifrån de två valda teoretiska perspektiven, känsla av sammanhang 
(KASAM) samt empowerment. 
 
Informanternas upplevelse av arbetet som socialsekreterare är att det är ett roligt arbete när 
det går bra för klienterna, när de börjar se en förändring hos dem samt när de visar 
uppskattning. Här går det att se att socialsekreterarna känner att deras arbete har en 
känslomässig betydelse, precis så som Antonovsky (1991) beskriver meningsfullhet. Det 
framgick även att klienterna själva måste vilja att en förändring ska ske men att det är 
socialsekreterarens uppgift att motivera klienterna om de inte redan är motiverade. Enligt 
Antonovsky (1991) handlar meningsfullhet också om motivation och socialsekreterarna 
jobbar mycket med att motivera klienterna till att möta de utmaningar de ställs inför, vilket 
stödjer KASAM hos båda parter. 
 
Informanterna beskriver att klientens hela livssituation är aktuell i deras arbete och att betala 
ut pengar är endast en väldigt liten del av det. Det största arbetet med klienten är att motivera 
och stödja denne till att ta sig ut i egen försörjning. Det är just det som är empowerment enligt 
Askheim (2007). Det framgick att vissa klienter saknar motivation och kör fast. Tenqvist 
(2007) menar att det är då socialsekreteraren ska motivera och peppa klienten till att se sina 
egna förmågor för att ta makten över sin situation. Det Tenqvist (2007) skriver om att klienten 
ska se sina egna förmågor är i linje med Antonovskys (1991) salutogena synsätt. Samtidigt 
menar informanterna att det är svårt att stödja och motivera en klient som inte är redo att ta 
emot den hjälp som erbjuds. De menar att klienten måste vara i rätt stadie i livet för att de ska 
kunna motivera dem så en förändring ska kunna ske. Socialsekreterarna säger att de måste 
våga driva på klienterna. De ska motivera, stödja och få dem att tro på sig själva att de klarar 
att göra jobbet och att de själva kan förändra sin situation, vilket går i linje med hur Askheim 
och Starrin (2007a) beskriver empowerment. Antonovsky (1991) skriver om livets flod och 
att olika människor har olika simförmåga, även fast de simmar i samma flod. Denna metafor 
är jämförbar med de klienter som informanterna möter i sitt yrke. Trots att alla klienter lever i 
samma värld så har de olika motivation och förmåga att ta sig vidare i livet. 
 
Den höga arbetsbelastningen och det faktum att informanterna inte har tillräcklig med tid för 
att kunna hjälpa klienterna på det sätt som de skulle vilja var genomgående, informanterna 
upplevde alltså att de har för många klienter. Det kan här tolkas som att det brister i 
hanterbarheten för informanterna. De har inte tillräckliga resurser för att hantera de krav som 
de ställs inför på arbetet, vilket är det Antonovsky (1991) skriver krävs för att en situation ska 
vara hanterbar. Det är något som kan antas ha en negativ inverkan på socialsekreterarnas 
KASAM. 
 
Informanternas beskrivningar av arbetet visar att de stödjer klienterna på olika sätt. I de 
situationer när klienten redan är motiverad och gör jobbet själv, genom att söka arbete och på 
så vis ta sig ut i egen försörjning kan det räcka att socialsekreteraren endast betalar ut pengar 
till klienten. Detta görs exempelvis för att ge klienten ett ekonomiskt andrum eller för att 
täcka dennes underskott under en kortare tid. Det är i sådana situationer, när 
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socialsekreteraren har en positiv syn på klienten och tror att klienten kommer lyckas, som 
empowerment kan uppnås (Askheim 2007). Det kan också vara i form av att 
socialsekreterarna genom stöd till klienterna är med och skapar en plattform så de kan ta sig 
vidare, vilket är en av grundtankarna inom empowerment (Askheim & Starrin 2007a). 
Det framgår att det är påfrestande för informanterna att se människor som stannat upp och 
accepterat sin tillvaro som den är, de menar att det inte är en godtagbar förklaring att 
klienterna är nöjda med att vara långvarigt bidragsberoende. Informanterna skulle ibland vilja 
göra mer eller annorlunda i vissa ärenden, men begränsas av lagar och riktlinjer. Ett exempel 
på det är när de enligt riktlinjerna tvingas göra avslag i ett ärende, fast de egentligen skulle 
vilja ge ett bifall för att de tycker att klienten ändå har skött sig ganska så bra. Vid båda 
situationerna brister det gällande begriplighet för informanterna, ingen av situationerna är det 
som Antonovsky (1991) kallar förnuftsmässigt gripbara. De avslag som socialsekreterarna 
ibland gör är för det mesta begripliga för socialsekreteraren, men de är inte alltid begripliga 
för klienten som inte förstår varför de får ett avslag på sin ansökan. Det kan här beskrivas som 
att en situation kan vara begriplig för socialsekreteraren men att det brister i begripligheten för 
klienten. Gällande det motstånd som informanterna kan få möta från klienterna så tar de det 
inte personligt, då klienternas misstro till andra människor för det mesta har med tidigare 
händelser att göra. I det så har informanterna en förklaring som gör att klienternas motstånd 
blir begripligt och även hanterbart, enligt Antonovsky (1991). 
 
Alla klienter har en egen historia bakom sig om varför de söker ekonomiskt bistånd och de 
har olika förutsättningar för att kunna komma ut i en egen försörjning, vilket går i linje det 
Antonovsky (1991) skriver om att människor har olika simförmåga i livets flod. Klienternas 
olika förutsättningar gör att socialsekreterarna måste jobba individuellt med dem och göra 
planeringar utefter deras förmågor och behov. Just att ha en positiv syn på individen är en av 
grundtankarna inom empowerment (Askheim 2007). En god relation och ett engagemang är 
betydande för att socialsekreterarna ska kunna motivera och stödja klienterna. Det blir tydligt 
när en av informanterna beskriver det kaos som blev bland dennes klienter när denne gick på 
semester. När inte den vikarierande socialsekreteraren hade tid att engagera sig i och stödja 
klienterna så fallerade deras situation. Här går det att se det som Askheim (2007) skriver om 
att klienten har förmågan att ändra sin situation om denne får hjälp på vägen. 
 
Informanterna berättade att socialsekreterare lyckas påverka vissa klienter men att andra 
klienter är helt ovilliga till att göra en förändring. De menade att man som socialsekreterare 
får fokusera på de klienter som är villiga till att göra en förändring och på det som är bra i 
yrket. Detta ger uttryck för hela KASAM (Antonovsky 1991). Begripligheten här kan ses som 
att socialsekreterarna ser till de klienter som vill göra en förändring, vilket är det självklara i 
deras värld. Hanterbarheten består av att det fokuseras på det som går bra, vilket kan tolkas 
som att arbetet på så sätt går att hantera. Meningsfullheten framgår genom att de gånger det 
går bra i arbetet med klienterna tycks fungera som en motivation i yrket. 
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7. Diskussion 
Nedan följer resultatdiskussion där resultaten diskuteras utifrån tidigare forskning och utifrån 
våra personliga reflektioner samt metoddiskussion där vi kritiskt reflekterar över studiens 
genomförande. 
	  
7.1 Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att undersöka hur socialsekreterare som arbetar inom ekonomiskt bistånd 
upplever sina möjligheter att stödja klientens situation mot en egen försörjning. Studiens 
frågeställningar var: vad består stödet och arbetet av samt vad hindrar respektive underlättar 
arbetssituationen och arbetet. Socialsekreterarna i denna studie upplevde att klienternas egen 
motivation och vilja att själva göra det största jobbet var avgörande för att de skulle kunna 
förändra sin situation. Socialsekreterarnas roll i den förändringsprocessen var att stödja 
klienterna och hjälpa dem till att hjälpa sig själva. För att kunna göra detta betonades vikten 
av att ha en god och respektfull relation till klienterna. Även fast en god relation var något 
som eftersträvades så mötte informanterna motstånd från klienterna, exempelvis mot de krav 
som ställdes på dem eller när de fick ett avslag. En fungerande samverkan med andra 
instanser samt att ha tid att arbeta aktivt med varje klient och att kunna se till deras 
individuella behov var avgörande för att klienterna skulle komma ut i en annan försörjning.   
 
I resultatet framgår det att klienternas egen motivation och socialsekreterarnas möjligheter att 
samverka med andra instanser kring klienterna är avgörande för att de ska komma ut i en egen 
försörjning. Det är dock inget som Bergmark och Bäckman (2010) tar upp, utan de betonar 
vikten av tidigare arbetslivserfarenhet och en god förankring på arbetsmarknaden som 
avgörande för att klienterna ska komma ifrån socialbidraget och bli självförsörjande. Vi anser 
att det Bergmark och Bäckman skriver också spelar in för att klienten ska bli självförsörjande. 
En tidigare förankring på arbetsmarknaden kan bidra till att klienterna lättare tar sig ut i 
arbete, men vi menar att den egna motivationen också måste finnas där. Är klienten inte 
motiverad och inte har viljan så spelar det ingen roll att de tidigare arbetat eller att de har 
kontakter på arbetsmarknaden. 
 
Klienternas motivation är avgörande för att de ska komma ut i arbete eller annan försörjning. 
En av informanterna berättade om en klient som hade en uttalad hög motivation och gjorde 
allt i sin makt för att bli självförsörjande. Det styrks av det Gagné och Deci (2005) skriver om 
den egna motivationen. Informanterna berättade att de måste arbeta med och försöka motivera 
de klienter som saknar egen motivation. Målet är att de till slut ska ha en egen motivation, 
men att de under tiden styrs till att göra något de egentligen inte är motiverade till. Det kan 
exempelvis vara att de måste söka jobb, med hänvisning till att de inte får något 
försörjningsstöd om de inte söker jobb. Det går i linje med det Gagné och Deci (2005) skriver 
om den styrda motivationen. Den styrda motivationen stämmer även med det Tew (2006) 
skriver om att det oftast ses som negativt att ha makt över någon, men att det går att använda 
den makten på ett produktivt sätt. I resultatet framgår att socialsekreterarna har rätt att ställa 
vissa krav på klienterna för att de ska ha rätt till ekonomiskt bistånd, exempelvis att de ska 
vara inskriva på Arbetsförmedlingen och att de ska söka ett visst antal jobb per vecka. De 
kraven som socialsekreterarna ställer kan ses utifrån Tews (2006) produktivmakt. Detta går 
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även att se i det Askheim (2007) skriver om empowerment, att individen har förmågan att ta 
makten över och ändra sin situation. Det framgår i vårt resultat att informanterna utgår från att 
det är klienterna som själva måste göra jobbet för att deras situation ska förändras. Vi anser 
att det i vissa fall kan vara nödvändigt att använda den makt som socialsekreterarna faktiskt 
har på det sätt som Gagné och Deci (2005) skriver om styrd motivation. Genom att ställa krav 
på klienterna tvingas det till att göra olika val, exempelvis att söker de inte jobb så får de inget 
ekonomiskt bistånd. Vi får uppfattningen om att på så vis kan socialsekreterarna använda 
makten till att hjälpa klienten till att bli självförsörjande.  
 
Informanterna var överens om att samverkan med andra instanser var viktigt för att klienterna 
skulle få den hjälp som behövdes för att de skulle bli självförsörjande. Det som togs upp var 
att det ibland kunde vara tids- och resursbrist hos de andra instanserna vilket hade en negativ 
inverkan på samverkan, att olika instanser har olika regler som ibland kan försvåra arbetet 
samt att de olika instanserna även kan ha olika förutbestämda ramar som klienterna ska 
placeras in i vilket blir svårt när ramarna inte alltid är de samma. Socialstyrelsen (2013a) har 
tagit fram en vägledning kring samverkan i ärenden gällande barn. Vad vi kunnat se finns 
ingen liknande vägledning för samverkan kring ekonomiskt bistånd. Utifrån det resultat som 
framkommit i denna studie, där samverkan lyfts fram som central men inte alltid fungerande, 
ser vi ett behov av en vägledning för samverkan kring ekonomiskt bistånd. Vi anser att det 
behövs förtydligas hur samverkan kring personer som uppbär ekonomiskt bistånd ska gå 
tillväga: hur, när och på vems initiativ samverkan ska ske.  
	  
	  
7.2 Metoddiskussion 
Att uppnå ny kunskap är anledningen till all forskning. Dock påverkar forskarens tolkningar 
forskningens resultat genom sin förförståelse (Lundman & Hällgren Graneheim 2008). Vi 
anser att vår förförståelse inte har påverkat resultatet då vi, som tidigare nämnts, inte ställt 
några ledande frågor samt har varit öppna för det som framkommit ur materialet. 
Trovärdigheten i denna studie ökar då vi utförligt har visat hur analysarbetet har genomförts, 
exempelvis genom tabell 1 samt att analysprocessen har diskuterats med handledare och i 
handledningsgrupp. 
 
Gällande sökning av tidigare forskning har vi funnit både nationell och internationell 
forskning gällande socialsekreterare som arbetar med barn. Dock har vi inte funnit så mycket 
forskning om socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd. Vår uppfattning är att en 
orsak till det kan vara att andra länder inte verkar ha samma välfärdssystem som Sverige har 
samt att arbetet med ekonomiskt bistånd kanske inte anses vara lika psykiskt påfrestande som 
att arbeta med ärenden som exempelvis rör barn. Vi anser att det kan ha påverkat studiens 
resultat både positivt och negativt. Det positiva är att vår förförståelse inte har förstärkts inför 
datainsamling och analys, då sökning efter tidigare forskning gjordes innan genomförandet av 
intervjuerna. Det negativa är att den forskning vi funnit till viss del inte berör just ekonomiskt 
bistånd utan socialtjänsten i stort, vilket gjort att vi fått applicera det på vårt valda område.  
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Urvalet begränsades inte gällande ålder, kön, etnicitet, hur länge de varit yrkesverksamma 
eller liknande, det enda villkoret för att de skulle kunna delta i studien var att de var 
socialsekreterare verksamma inom ekonomiskt bistånd. Till en början gjordes ett 
snöbollsurval. Genom snöbollsurvalet så känner oundvikligen några av studiens informanter 
varandra, men vi anser inte att det har påverkat resultatet då intervjuerna var enskilda. På 
grund av bortfall av informanter fick urvalet senare övergå i ett bekvämlighetsurval. Vi menar 
dock att bortfallet av informanter och det faktum att vi fick använda oss av ytterligare en 
urvalsmetod inte påverkat resultatet, då det var informanternas egna upplevelser vi ville ta del 
av och intervjuerna gav oss ett fylligt material. 
 
Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) påverkas studiens giltighet av hur stor 
variation det är på informanterna. I denna studie bidrar det faktum att informanterna arbetar i 
olika kommuner och att dessa kommuner skiljer sig åt i storlek till variation. Dock har vi inte 
synliggjort vilka av informanterna som arbetar i större respektive mindre kommuner. Det 
beror dels på de etiska överväganden som gjorts, att vi vill garantera informanternas 
anonymitet och dels att informanterna har sina egna upplevelser oberoende av storleken på 
den kommun de är verksamma inom. Våra urvalsmetoder möjliggjorde inte för oss att 
påverka variationen gällande exempelvis ålder och arbetslivserfarenhet hos våra informanter, 
vilket inte heller var något vi eftersträvade.  
	  
	  
7.3 Förslag till fortsatt forskning 
De slutsatser som kan dras utifrån denna studie är att klientens egen motivation till att 
förändra sin ekonomiska situation är central för att en förändring ska ske. I de fall som 
klienterna inte är motiverade blir det socialsekreterarnas uppgift att försöka motivera dem, då 
det är klienten själv som måste göra det största jobbet. Att samverkan med andra parter 
fungerar väl framhålls som betydelsefull, då vägar ut till en egen försörjning ofta går via dem.  
 
Som förslag på fortsatt forskning vore det spännande att gå vidare och undersöka mer 
ingående hur samverkan mellan socialtjänsten och dess parter (Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, andra enheter inom kommunen, sjukvård och psykiatri) fungerar. Det 
skulle vara intressant att få de andra parternas syn på den samverkan, då det i denna studie 
endast är socialsekreterarnas upplevelse som framgår. Detta skulle syfta till att få en djupare 
bild av vad det är som möjliggör respektive begränsar en väl fungerande samverkan. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
Kan du berätta hur det är att arbeta som socialsekreterare? 

Hur länge har du varit yrkesverksam inom socialtjänsten? 
 
Hur länge har du jobbat där du är nu? 
 
Ålder, kön? 
 
Hur kommer det sig att du arbetar som socialsekreterare? (Varför ekonomiskt bistånd?) 
 
Vad har du för arbetsuppgifter? (Hur arbetar du med klienten? Hur ser en vanlig dag på 
jobbet ut?) 
 
Vad är det som styr ditt arbete, vad har du att förhålla dig till? 
 

Berätta om klienterna? 

Vad har de för bakgrund, hur kommer det sig att de ansöker? 
 
Hur upplever du relationen till klienten? 
(Är klienten välvilligt inställd eller möter du motstånd?) 
 
Känner du att du kan påverka klientens ekonomiska situation? 
(Hur märker du att du kunnat påverka?) 
 
Finns det något som hindrar dina möjligheter att påverka klientens situation? 
(Vill du kunna göra mer?) 
 

Om du fick önska fritt, hur skulle ditt arbete se ut? 

Finns det något som skulle behöva förbättras/förändras för att du ska kunna hjälpa klienten 

mer än vad du kan i dagsläget? 

 

Hur upplever du ditt arbete? 

Meningsfullt? 
 

Är det något du vill tillägga eller berätta mer om? 
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Bilaga 2 - Brev till informanter 
 
 
Hej! 

 

Tack för att du vill ställa upp och bli intervjuad. Syftet med vår undersökning är att undersöka 

socialsekreterares egna upplevelser om möjligheten att påverka klientens ekonomiska 

situation. Deltagandet är helt frivilligt och du har möjlighet att när som helst avbryta din 

medverkan. Du har under intervjun rätt att be om en paus eller avböja att svara på våra frågor. 

Om du samtycker vill vi gärna spela in intervjun, detta för att vi inte ska missa något viktigt. 

Vi är de enda som kommer ha tillgång till det inspelade materialet och vi kommer förvara det 

på ett säkert sätt. Materialet kommer endast användas av oss till vår C-uppsats och det 

kommer att raderas efter att uppsatsen är avslutad. Din medverka är således anonym och dina 

svar kommer att avidentifieras.  

 

Har du några frågor är det bara att du hör av dig till oss. 

 

 

Hälsningar  

 

Linnea Söderberg   Sofia Westberg 

soderberglinnea@live.se   sofia_wes@hotmail.com 

076-XXX XX XX   076-XXX XX XX 
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Bilaga 3 - Skriftligt samtycke 
 

 

Jag samtycker till att delta i denna studie, då jag är medveten/försäkrad om följande: 
 

• Mitt deltagande är helt frivilligt och jag har möjlighet att när som helst avbryta min 
medverkan. 

 
• Jag har under intervjun rätt att be om en paus eller avböja att svara på frågor. 

 
• Jag är försäkrad om att min medverkan kommer att hanteras konfidentiellt och 

avidentifieras i uppsatsen. 
 

• Jag är medveten om att materialet endast kommer att användas till avsedd C-uppsats. 
 
 
 

Genom att skriva på denna blankett godkänner jag att intervjun spelas in.  
 
 
 
 
 
 

_____________________   ___________________ 
Underskrift    Datum 
	  
 
	  


