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Abstract

This thesis is written within the Master Program of the School of Social Work at the
University of Lund, and comprehends ten educational points. My purpose was to study the
encounter between the concept of empowerment and the Swedish Social Services.

Using the strategy of case study, I examined a Welfare Office’s experiences of empowerment
in order to find out how the Social Services interpret empowerment and whether those
experiences influence their work with maintenance support; client activation; their
organisation and their relation with the clients. Furthermore, I tried to find out how the level
of influence could be explained and identify opportunities for/obstacles to applying
empowerment. The municipality of Örebro, where a Welfare Office participates in an
empowerment project, was chosen as case. As method of data collection I used quality
interviews. I interviewed three representatives from the Welfare Office, one from the project
executive and four project participants.

It turned out that the Social Services adjust their understanding of empowerment to the rules
and conditions of the organisation. A central feature in the work with clients was their
responsibility for their own situation and adaptation to public norms and labour morality. This
was considered as a pre-condition to attain power and participation in society. Thus, the
policy of activation remained unaffected – the working demand is self-evident and compatible
with empowerment.

The relations between social workers and clients had deteriorated. The control over the
clients’ occupations and presence, as well as support possibilities, was lost. There was no
change in the rules of the organisation. New working methods emerged: for instance that the
client him-/herself got the responsibility to report his/her presence.

I have also identified elements considered as challenges for the reformation of the Social
Services in line with empowerment. These were in turn: the level of co-operation; the
discussion about the concept empowerment; and the conditions of the organisation. Also the
project-method appeared as a challenge.
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Förord

Utan den öppenhet, tillgänglighet och hjälpsamhet som socialtjänstanställda, projektanställda,

och projektdeltagare i Örebro kommun visat mig hade inte denna uppsats blivit av. Ett stort

tack till alla er som ställde upp på intervjuer och/eller hjälpte till på annat sätt! Vidare önskar

jag tacka min handledare Verner Denvall för värdefull handledning och uppmuntran.

Ytterligare två personer skall här tackas: Mia Vahlstöm, min goda vän som hade vänligheten

att upplåta sitt hem i Hallsberg åt mig under den vecka jag genomförde intervjuer och

studiebesök i Örebro, samt Ilan Sadé för korrekturläsning, engelsk språkbehandling och

allmänt stöd i livet.
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1. Inledning

1.1 Problemformulering

Sedan förra seklets sista decennier har begreppet empowerment rönt uppmärksamhet inom det

sociala arbetets teoretiska och praktiska disciplin. Empowerment har en omfattande innebörd

och framställs både som förhållningssätt och metod. Begreppet har en positiv klang med dess

betonande av individens frigörelse ur förtryck, tillvaratagandet av individens resurser och

möjligheter, samt betonandet av demokrati. Robert Adams skriver i sin bok Social Work and

Empowerment  om empowerment och det sociala arbetet:

[…] empowerment in all domains and sectors of practice could be, if it has not already become,
the central, energising feature of social work. It is central to social work theory and practice. It has
a legitimate place in all aspects of social work. In many situations, without empowerment, it could
be argued that something fundamental is missing from the social work being practised. (Adams,
1996, s. 3.)

Enligt Stig Larsson är de politiska och ideologiska utgångspunkter som empowerment-

begreppet är sprunget ur ”aparta i relation till den dominerande svenska välfärdsdiskursen”.

(Larsson, 2002, s. 137.) Ändå menar han att det är självklart att de olika empowerment-

modellerna och begreppsapparaten låter sig förenas med de svenska välfärdsinstitutionerna.

(Ibid.)

För mig personligen ger empowerment ett positivt men diffust och svårfångat intryck. Jag

kom i kontakt med empowerment som metod och förhållningssätt inom det sociala arbetet när

jag genomförde min praktik i Indien inom socionomprogrammet. I de frivilligorganisationer

som bedrev ett sådant arbete lades stor vikt vid de resurser och möjligheter som

organisationernas målgrupper hade. Folk stöttades att ta makten över sin situation genom att

bland annat tillförskansa sig resurser som redskap för förändring mot förbättrade villkor och

minskat förtryck. I arbetet för klientens förbättrade situation arbetade ofta socialarbetare och

klient tillsammans, sida vid sida. Jag upplevde känslan av att det svenska sociala arbetet inom

socialtjänsten stod i kontrast till arbetet i de indiska organisationerna. Trots betoningen i

socialtjänstlagens portalparagraf att insatserna utifrån demokratins och solidaritetens grund

skall bygga på respekten för den enskildes självbestämmanderätt och integritet, samt inriktas

på att frigöra och utveckla dennes resurser, innehåller socialtjänstarbetet i många avseenden

fostrande, moraliserande och tvingande inslag. Dessa inslag framstår för mig som motstridiga

de synsätt empowerment bygger på; en motstridighet likt den Larsson påpekade ovan. Det
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föddes hos mig ett intresse att ta reda på om det inom socialtjänsten är möjligt att arbeta med

empowerment, vilket Larsson har påpekat att det ändå skulle vara. För mig framstår mötet

mellan socialtjänsten och empowerment som ett möte mellan motsatser – ett möte med

utmaningar och där risken för friktion är överhängande. Om empowerment skall anses vara en

central och viktig del i det sociala arbetet, i enlighet med Adams ståndpunkt ovan, är det

relevant och intressant att fråga sig om det också är möjligt att arbeta så inom den

organisation för socialt arbete vi har i Sverige idag. Vad händer när idéer från empowerment-

ideologin möter socialtjänsten? Är det möjligt för den svenska socialtjänsten att arbeta med

empowerment utifrån de villkor som präglar dess organisation? Det är dessa frågor som

uppsatsen har sitt ursprung i.

1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att studera mötet mellan empowerment och socialtjänsten ur

socialtjänstens perspektiv. Utifrån en studie av en socialförvaltnings erfarenheter av

empowerment skall jag ta reda på hur socialtjänsten förstår och tolkar begreppet

empowerment, och om erfarenheterna av empowerment påverkar socialtjänstens arbete med

inriktning på försörjnings- och aktiveringsfrågor, dess organisation samt relationen mellan

socialarbetare och klient.

1.3 Frågeställning

För att uppnå syftet skall följande frågor besvaras i uppsatsen:

• Vad innebär begreppet empowerment för socialtjänsten; hur resonerar den kring begreppet

och skiljer sig empowerment från socialtjänstens ordinarie arbete?

• Påverkas den aktiveringspolitik socialtjänsten bedriver av erfarenheterna av

empowerment?

• Påverkas relationen mellan socialarbetare och klient?

• Påverkas organisationen, med fokus på arbetssätt och regelverk, på något sätt?

• Hur kan graden av påverkan förklaras och vilka möjligheter/hinder för påverkan kan

identifieras?
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1.4 Metod och urval

1.4.1 Fallstudie som strategi och val av fall

Eftersom uppsatsen har som syfte att studera ett faktiskt möte mellan två principer för att se

om den ena påverkar den andra och vice versa, faller det sig naturligt att utgå från fallstudie

som metod. Colin Robson definierar fallstudien som ”a strategy for doing research which

involves an empirical investigation of a particular contemporary phenomenon within its real

life context using multiple sources of evidence.” (Robson, 2002, s. 178.)1 En fallstudie

fokuserar alltså ett fall, till exempel en individ, en grupp eller en organisation och använder

ofta flertalet metoder vid datainsamling, oftast kvalitativa metoder. (Ibid.) Robson menar att

fallstudien snarare är en strategi än en metod och att det handlar om det särskilda och hur man

kan generalisera till ett mer allmänt plan. (Ibid, s. 179.) Fallet studeras utifrån dess egna

villkor (”in its own right”) men dess sammanhang är också av vikt eftersom ett fall utspelar

sig i en social och fysisk miljö. (Ibid.)

I uppsatsen används fallstudien för att exemplifiera och belysa mötet mellan socialtjänst och

empowerment. Ett problem som jag ser är hur mycket jag kan generalisera utifrån just min

fallstudie. Kommer mina resultat och resonemang att ha bäring på andra fall och områden?

Eftersom jag valt, av avgränsningstekniska skäl, att endast fokusera ett fall, kommer min

studie att få karaktären av en tvärsnittsstudie. Problemet med generalisering är enligt Robert

K. Yin en vanlig kritik mot fallstudien som metod. Han menar att generaliseringar utifrån en

fallstudie avser generaliseringar om teorierna, (”analytic generalization”). (Yin, 1994, s. 10.)

Tanken med att använda fallstudien som strategi i uppsatsen är att bidra till teoriutveckling

och kunskap om det studerade fenomenet, det vill säga mötet mellan socialtjänst och

empowerment.

Av praktiska skäl har jag inte haft möjlighet att vistas över en längre tid vid det projekt jag

valt att utgå från, vilket har begränsat mina möjligheter att få kunskap. Å andra sidan har jag

avgränsat min studie till de perspektiv som nämnts ovan, vilket gjort att jag från början kunnat

vara mer selektiv i datainsamlingen. När man planerar en fallstudie bör man, enligt Robson,

beakta att ju lösare, eller öppnare, utgångspunkt man har, desto mindre selektiv kan man vara

i sitt urval av data. (Robson, 2002, s. 182.)

                                                
1 Robson bygger sin definition på Robert K. Yin (1994) Case Study Research: Design and Methods, andra
upplagan, Thousand Oaks, Californien: Sage Publications.
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Det undersökta fallet måste framstå som intressant och väl belysa de teoretiska

utgångspunkter och problemställningar som uppsatsen bygger på. Detta ställer krav på mig att

finna ett fall där mötet mellan socialtjänst och empowerment verkligen äger rum. Genom

Europeiska sociala fondens (ESF) svenska hemsida på internet har jag kommit i kontakt med

det svenska Equal-programmet och där funnit projekt med empowerment-inriktning. (Mer om

Europeiska sociala fonden och Equal-programmet i avsnitt 3.1 om Projektets bakgrund –

Europeiska sociala fonden och Equal-programmet.) Av de, i nuläget, 46 projekt som

finansierats av ESF-rådet fann jag fem projekt där en socialförvaltning på ett eller annat sätt

var inblandad. Mina urvalskriterier var att socialtjänsten skulle delta aktivt i projektet, och

alltså inte bara som finansiell och juridisk part, samt att empowerment skulle vara någonting

klart uttalat i projektet som en inriktning man arbetade för. Av de fem projekten utvaldes

således slutligen ett som uppfyllde urvalskriterierna. Detta projekt presenteras närmre i

uppsatsens kapitel 3. Jag vill betona att jag inte är ute efter att utvärdera eller kritisera varken

den socialtjänst eller det projekt som fallstudien baseras på. Mitt syfte är inte att studera ett

enskilt projekt, utan, med fallstudien som strategi, ta reda på vad ett möte mellan

empowerment och svensk socialtjänst kan innebära.

1.4.2 Datainsamlingsmetod, perspektivval och forskningsetiska överväganden

Som nämndes ovan används oftast kvalitativ metod för datainsamlingen vid en fallstudie och

till grund för insamlandet av information och material har jag genomfört kvalitativa intervjuer

med nyckelpersoner. Enligt Pål Repstad lämpar sig metoden väl ”om man vill ha insikter om

det grundläggande eller det särpräglade i en viss miljö.” (Repstad, 1999, s. 15.) Eftersom jag

genomför en fallstudie av ett fenomen förefaller detta som en lämplig metod för

datainsamling då den ger ”en god grund för att förstå konkreta lokala skeenden.” (Ibid.) Min

tanke var att det bästa sättet att ta reda på hur någonting ser ut och fungerar är att tala med

dem som är involverade.

Det empiriska materialet bygger på intervjuer med ett antal nyckelpersoner inom

socialtjänsten i Örebro och det Equal-projekt i bostadsområdet Baronbackarna som studerats.

Dessa personer är:
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• en representant från socialtjänsten med erfarenhet av socialt arbete med deltagare i

projektet,

• en representant från socialtjänsten med ledarfunktion inom försörjningsstödsarbetet,

• en representant från socialtjänsten med övergripande planeraruppgifter och erfarenhet av

arbete i projektets utvecklingspartnerskap,

• en representant från projektledningen,

• fyra av projektets deltagare.

Perspektivet utgår i huvudsak från socialtjänsten, men jag har valt att även hämta information

från andra berörda parter; från projektledning och från projektdeltagare. Rosmari Eliasson

skriver i sin bok Forskningsetik och perspektivval att vi när vi forskar på den sociala

verkligheten inte bara kan betrakta verkligheten utifrån, utan vi ”måste försöka förstå hur den

upplevs och ter sig ur olika inblandade parters perspektiv.” (Eliasson, 1995, s. 27.) För det

första motiverar detta mig i ansatsen att göra en fallstudie, eftersom jag får ett mer inifrån-

och erfarenhetsbaserat perspektiv på det jag vill undersöka, för det andra innebär det att jag

får en mer komplex och mångsidig bild av det jag studerar och inte ett alltför ensidigt

material.

Inför intervjuerna gjordes intervjuguider, vars frågeställningar utarbetats från uppsatsens

teoretiska utgångspunkter. Frågorna till representanterna från socialtjänsten kretsade kring tre

teman: empowerment, organisationens villkor och aktiveringspolitiken (se uppsatsens

bilagor). Intervjuguiden anpassades till representanternas olika professioner, med fördjupning

rörande de teman som den aktuella intervjupersonen hade erfarenhet av. Även om jag under

intervjuernas gång höll mig ganska strikt till intervjuguiden gav jag utrymme för

intervjupersonerna att komma med egna utvikningar och funderingar. Utrymme gavs också

för intervjupersonerna att i slutet av intervjun ta upp och lägga till något som de ansett inte

kommit fram under intervjun, vilket Repstad förespråkar. (Repstad, 1999, s. 77.) Intervjuerna

med representant från projektledningen och med projektdeltagarna koncentrerades till frågor

om empowerment och dess förhållande till socialtjänstens ordinarie verksamheter samt till

frågor om upplevelsen av socialtjänstens medverkan i projektet (se uppsatsen bilagor).
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Intervjupersonerna informerades före intervjun om syftet med intervjun och hur

informationen skulle användas. De informerades om frivilligheten att delta och att uppgifterna

skulle behandlas konfidentiellt. Därmed får de forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet tagit fram anses uppfyllda.

Intervjupersonerna informerades att jag dock inte kunde garantera fullständig anonymitet,

eftersom jag funnit det nödvändigt att inte anonymisera det projekt som studerats; för

tydlighetens skull och för förståelsen av dess verksamhet. Eftersom projektet dessutom är

ensamt i sitt slag i jämförelse med andra Equal-projekt har det visats sig hart när omöjligt att

anonymisera det. Ingen av intervjupersonerna har invänt mot detta, och jag informerade dem

om att jag skulle benämna dem som ”representanter från” och varken ange namn eller

yrkestitel. I redovisningen av empirin och analysen av den samma har jag dessutom lagt mig

vinn om att i största möjliga mån inte särskilja deras olika inbördes professioner. Det betyder

exempelvis att det inte framgår vilken av de tre representanterna från socialtjänsten som

citeras.

Tre av intervjuerna bandinspelades och skrevs ut i sin helhet. Detta material kommer att

förstöras efter att uppsatsen genomgått examination. En intervju fick av praktiska skäl göras

per telefon, varvid anteckningar fördes. Ytterligare en intervju genomfördes utan

bandinspelning, eftersom intervjun utfördes med en grupp. Att jag valt att i största möjliga

mån använda mig av bandspelare vid intervjuerna berodde på att jag varit ute efter

resonemang och funderingar snarare än enklare faktaupplysningar. Jag ansåg det viktigt att

kunna få med längre, direkta citat från intervjupersonerna samt nyanser i värderingar och

resonemang, vilka ofta lätt kan gå förlorade om man endast antecknar. (Ibid, s. 72.)

Enligt Repstad finns det vissa begränsningar med kvalitativa metoder, vilka handlar om vilken

information man kan få fram i till exempel en intervju. Han menar att den intervjuades motiv

ibland kan vara omedvetna och bortträngda, där viss information är dold eller kan utgöra en

efterrationalisering. (Ibid, s. 20.) Jag kan inte komma ifrån att den information som jag

erhåller från professionella inte nödvändigtvis måste vara sann. Det finns alltid en risk för så

kallade söndagsbeskrivningar och skönmålningar. Min förhoppning är att jag i mitt val att

hämta information från olika berörda parter, i enlighet med Eliassons uppmaning, inte erhållit

ett alltför ensidigt material.
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1.4.3 Bearbetning av det empiriska materialet och analysens upplägg

Det empiriska materialet, det vill säga intervjuerna, har genomgått närläsningar, där jag sökt

efter de teman som uppsatsens frågeställningar bygger på. Jag har sökt efter resonemangen

kring empowerment; både hur socialtjänsten resonerar över begreppet som ideologi och hur

det tar sig konkreta uttryck i projektet. Vidare har jag utifrån teoretiska kunskaper om

socialtjänsten som organisation och om aktiveringspolitik i materialet identifierat erfarenheter

och insikter om den problematik som uppstår i mötet mellan organisationen, dess regler och

värderingar och empowerment. I kapitel 3 presenteras det empiriska materialet och analysen

av densamma. För tydlighetens och läsbarhetens skull har jag valt att låta frågeställningarna

bilda ramen för redovisningen och analysen. Frågorna besvaras och analyseras var för sig

även om vissa beröringspunkter dem emellan finns. Stöd för resonemangen ges via citat från

intervjupersonerna och återkopplingar till den teori som presenterats i uppsatsens teoretiska

utgångspunkter, kapitel 2.

1.5 Avgränsningar och begrepp

För at avgränsa uppsatsen och materialet har jag valt att fokusera på den del av socialtjänsten

som berör försörjnings- och aktiveringsfrågor. Med ”socialtjänst” avses i uppsatsen härefter

denna del. ”Organisation” är ett vitt begrepp och för att avgränsa även detta område avses

med ”organisation” i uppsatsen främst regelverk, arbetssätt/arbetsmetoder och redskap som

exempelvis handlingsplaner och liknande. Inom ”begreppet” organisation kan man också tala

om rollfördelningar och villkor för relationer mellan olika aktörer, och som ytterligare ett

perspektiv i uppsatsen behandlas relationen mellan socialarbetaren och klienten. Andra roller

och relationer som exempelvis personal och arbetsledning emellan berörs inte.

Slutligen några ord om begreppet empowerment: som kommer att framgå av uppsatsens

teoretiska kapitel har begreppet empowerment en ganska omfattande innebörd. Jag har inte

för avsikt att presentera en klargörande definition av begreppet – det är inte uppsatsens syfte.

Min ambition är att visa på begreppets mångsidighet och hur diskussionen kring det ser ut.

Socialtjänstens användning och tolkning av begreppet kommer därmed inte att bedömas

utifrån en tanke om vad ”rätt” definition av begreppet skulle kunna vara. Fokus är istället på

att studera själva tolkningen av och resonemangen kring begreppet. För enkelhetens skull

kommer jag genomgående att använda mig av det engelska ordet ”empowerment”, eftersom

det i litteraturen om begreppet oftast inte förekommer några översättningar.
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1.5 Teori – val av litteratur

Enligt Tor Slettebø saknas det forskning om möjligheterna och erfarenheterna av att använda

empowerment-strategier inom den nordiska välfärdsmodellen. (Slettebø, 2000, s. 81.) Det

finns dock en ganska omfattande (utomsvensk) litteratur om empowerment och en god hjälp i

val av litteratur har jag funnit i Malcolm Paynes (2002) översiktliga kapitel om empowerment

i hans bok Modern teoribildning i socialt arbete. Härifrån, via traditionell litteratursökning på

bibliotek och i samråd med handledare, har jag kommit i kontakt med användbar litteratur.

Särskilt givande har Barbara Levy Simons (1994) The Empowerment Tradition in American

Social Work: A History varit.

För att förklara och förstå det empiriska materialet har förutom teorier om empowerment som

teoretisk och praktisk disciplin främst teorier om socialtjänsten som organisation och dess

villkor för relationen mellan socialarbetare och klient använts. I detta sammanhang har främst

Staffan Johanssons (2002) forskningsöversikt Socialtjänsten som organisation – En

forskningsöversikt och Leila Billquists (1999) avhandling Rummet, mötena och ritualerna. En

studie av socialbyrån, klientarbetet och klientskapet  varit användbara. För förståelsen för den

aktiveringspolitik som socialtjänsten bedriver har det också varit nödvändigt att ta del av

forskningen kring denna. Som särskilt relevant och givande kan här nämnas Annette Carstens

(1998) Aktivering – klientsamtaler og socialpolitik. Eftersom fenomenet jag studerar i denna

uppsats bedrivs i projektform har jag också funnit det relevant att lyfta fram teorier om

projektarbete.

1.6 Fortsatt framställning

Uppsatsen inleds med ett teoretisk kapitel där jag lyfter fram forskning och teorier kring

empowerment, socialtjänsten som organisation och aktiveringspolitik. För att förstå processen

och regelverket kring rätten till bistånd i samband med försörjningsstödsansökningar kommer

jag också att översiktigt beröra detta. Därefter presenteras i kapitel 3 fallstudien och det

projekt som studerats. Jag har här valt att slå ihop redovisningen av det empiriska materialet

och analysen av detsamma, för läsbarhetens skull. Uppsatsen avlutas i sedvanlig ordning med

sammanfattning och slutdiskussion. Längst bak återfinns, jämte källförteckning, som bilagor

de intervjuguider som legat till grund för datainsamlingen. För att förenkla läsningen har jag

valt att inleda, i stor sett, varje avsnitt med en kortare beskrivning av vad som däri dryftas.



13

2. Teoretiska utgångspunkter

2.1 Empowerment

I följande kapitel ges en översiktlig bakgrund till empowerment-begreppet och en diskussion

om dess innebörd. Kapitlet lyfter också fram några centrala problem vid användandet av

begreppet i socialt arbete och vad det kan innebära att omvandla empowerment-ideologin till

praktik.

2.1.1 Introduktion: empowerment-begreppets bakgrund

Payne menar att empowerment ”har som syfte att hjälpa klienterna att få makt över beslut och

handlingar som rör deras eget liv” och att detta ”kan uppnås genom att minska följderna av

sociala eller personliga hinder mot att utöva denna makt, genom att stärka självförtroendet

och den egna förmågan att använda makten och genom att flytta över makt från omgivningen

till klienterna.” (Payne, 2002, s. 353.) Historiskt har empowerment sina rötter bland annat i

den sociala aktivistideologin som växte fram i USA under 1960-talet och kom att utvecklas i

idéer om hjälp till självhjälp årtiondet därefter. (Starrin, 1997, s. 9.) Bland annat lyfter

Slettebø fram att empowerment som ideologi bygger vidare på Paulo Freires idéer och hans

tankar om kritisk dialog, medvetandegörande och pedagogiskt lärande. (Slettebø, 2000, s. 76.)

Enligt Simon kan dock grunden till empowerment spåras tillbaka till protestantismen på 1500-

talet med dess betoning av individens ansvar och därifrån finner hon trådar genom historien,

från reformation till anarkism, och hon menar att: ”It is a vibrant and complicated weave

whose colors, at times, have complemented each other and have, at other times, clashed.”

(Simon, 1994, s. 46.) Även Robert Adams lyfter fram empowerment-idéernas brokiga

bakgrund:

The antecedents to empowerment are a combination of traditions of mutual aid, self-help and,
more recently, movements of liberation, rights and social activism, strengthened by anti-racism,
feminism, critiques of inequalities and oppressions arising from social class, age, disability,
sexuality, religion and other differences. (Adams, 1996, s. 2.)

Det är dock först under 1980- och 1990-talen som utvecklade empowerment-idéer formuleras.

(Payne, 2002, s. 354.) Begreppet når också en popularitet (se till exempel Starrin, 1997, s. 9.)

och det är problematiskt att begreppet används i vitt skilda kontexter. Payne menar till

exempel att empowerment används inom företagsekonomisk disciplin i samband med frågor

om ledning och ledarskap, samt inom en politisk konservativ ideologi. Det kan i dessa



14

sammanhang handla om att individer och ”team” kan prestera mer utan ledningens kontroll,

samt om att lägga över ett större ansvar på individen för att begränsa statens insatser och

kostnader. Payne menar att: ”Vi måste vara varsamma när vi implementerar empowerment i

det sociala arbetet så att vi kan undvika en sådan form av manipulation.” (Payne, 2002, s.

354.)

2.1.2 Begreppets innehåll

Slettebø menar att gemensamt för många författare som skriver om empowerment är att det

finns flera dimensioner i empowerment: psykologiska, andliga, pedagogiska, politiska och

kulturella. Empowerment har en frigörande aspekt och handlar om att människor, enskilt eller

i grupp, får mer kontroll över sin vardag och ökade möjligheter att ändra sina levnadsvillkor.

(Slettebø, 2000, s. 76.) Starrin anser att empowerment är ett svårfångat begrepp och att

definitioner sällan ”fångar in den aktiva komponent som empowerment refererar till.”

(Starrin, 1997, s. 11f.) Han lyfter fram apsekten att empowerment handlar om att, enskilt eller

kollektivt, aktivt ta kommandot och alltså inte vänta på att någon ger makten, eller tillstånd att

ta makten. (Ibid, s. 12.) Denna grundläggande aspekt i begreppet lyfts fram av flera författare

inom ämnet. Bland annat Payne lyfter fram denna paradox2 att om makten exempelvis ges

ifrån en organisation så sker det utifrån en maktposition. Här manar Payne till att

empowerment inte får förväxlas men engelskans ”enablement”, eller ”bemyndigande” på

svenska, det vill säga att hjälpa exempelvis självhjälpsorganisationer att skaffa makt. Istället

bör det handla om att tjänster som erbjuds skall vara ”participativa till sin karaktär” och att

åtgärderna ”ägs” gemensamt. (Payne, 2002, s. 360f.) Tjänsterna skall förändras och utformas

utifrån de grupper de riktar sig till, där delaktighet och empowerment kan stärkas genom

tillhandahållande av information, engagerande i beslutsprocessen och ett genomgående

uppmärksammande av klientens behov i det sociala arbetet3. (Ibid, s. 361.) Larsson betonar

vikten av samarbete och menar att makten utifrån ett empowerment-perspektiv inte är ett

”nollsummespel”, utan en person kan få makt utan att det sker på bekostnad av någon annans

makt. Det handlar om ”en strävan mot en hög grad av samarbete mellan den aktuella

beslutsprocessens eller konfliktens relevanta aktörer och att dessa når konsensus kring de

                                                
2 Payne bygger sina resonemang i detta avseende på Raymond Jack (1995) ”Empowerment in community care” i
Raymond Jack (red.), Empowerment in Community Care, London: Chapman & Hall.
3 Payne bygger sina resonemang i detta avseende på Ilan Katz (1995) ”Approaches to empowerment and
participation in child protection” i Christopher Cloke & Murray Davies (red.), Participation and Empowerment
in Child Protection, London: Pitman.
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beslut som fattas.” (Larsson, 2002, s. 139.)

Starrin tycker att det är lättare att definiera empowerment utifrån vad det inte är och ser

begreppet som motsatsen till alienation, hjälplöshet, maktlöshet och hopplöshet.

Empowerment associeras med exempelvis gräsrotsorganisering, självtillit, delaktighet,

egenkontroll, medborgarskap och självstyre. (Starrin, 1997, s. 12.) Empowerment är både en

process och ett mål och handlar om att utveckla ett visst tänkande och syftar till

samhällsförändring. (Ibid, s. 13.) Därmed förs den politiska dimensionen in i begreppet.

Payne menar att empowerment ”har blivit ett allt viktigare synsätt när det gäller social

utveckling”. (Payne, 2002, s. 354.) Empowerment riktar in sig på förtryckta grupper, skiftar

fokus från individuella förklaringsmodeller och ”gör att man undviker en grov polarisering

mellan sociala aktioner och individualiserade perspektiv genom att det sätter in verksamheten

med individer och familjer i en kontext som rör sociala motsättningar.” (Ibid.)

Stuart Rees lyfter fram empowerment-arbetets politiska funktion i Achieving power: practice

and policy in social welfare och betonar bland annat att syftet med empowerment är social

rättvisa, politisk och social jämlikhet samt trygghet. (Rees, 1991, s. 65.) Rees lägger bland

annat tyngdpunkt på ökad medvetenhet och utbildning som en nyckel till empowerment.

Genom att människor delar med sig av sina livshistorier skapas ökad förståelse för

sammanhanget och identifiering av gemensamma hinder kan göras. Att utveckla sina

färdigheter och tillförskansa sig kunskaper om till exempel politik, organisering,

administration och förhandling kan skapa makt och ge möjligheter. (Ibid, s. 9ff.) Lorraine

Gutiérrez presenterar i artikeln ”Understanding the empowerment process: Does

consciousness make a difference?” ett exempel på hur ökad medvetenhet kan leda till

empowerment. Hon visar hur en grupp latinamerikaner som fick delta i gruppdiskussioner och

problembaserade övningar om sin etniska bakgrund, uppnådde en ökad medvetenhet om sin

etniska tillhörighet och samhällssituation som minoritet och att denna medvetenhet ledde till

förändringar i tolkningen av problemen och ökad aktivitet i att finna lösningar för förändring.

(Gutiérrez, 1995.)

Empowerment bygger alltså på ideologiska antaganden och ställningstaganden. Simon

skriver: ”Indeed, the empowerment approach presumes that oppressed people and

communities yearn for freedom, justice, and fulfillment.” (Simon, 1994, s. 3.) För att

tydliggöra empowerment-traditionen inom socialt arbete (i USA) ställer hon den mot två
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andra traditioner inom amerikanskt socialt arbete som hon placerar i den paternalistiska fåran.

Simon menar att det sedan 1880-talet funnits konflikter mellan olika praxis inom det sociala

arbetet, där empowerment endast är en tradition bland andra. Denna tradition har ”tävlat” med

särskilt två rivaler ur den paternalistiska traditionen, som hon menar innehåller två element:

intentionen att göra någonting gott för någon annan och samtidigt bryta mot dennes egna

önskemål. (Ibid, s. 4ff.) De två riktningarna benämner hon ”benefactor” (välgörare) och

”liberator” (befriare). Gemensamt för de båda är att klienten betraktas som offer. För

”välgöraren” handlar det om att erbjuda klienten behandling eftersom denne anses ha

misslyckats med att leva sitt liv väl. Därmed framstår klienten som maktlös och inkompetent.

En ”befriare” ser inte klienten som personligt ansvarig för omständigheterna, utan menar att

det är omgivningen som måste förändras: ”Environmental  and organizational metamorphosis,

not clients’ personal change, is called for to restore the dignity and freedom of disenfrachised

groups and their members.” (Ibid. s. 6.)

Empowerment, menar Simon, försöker inte lyfta upp klienterna och inte heller leda dem till

ett förlovat land. Istället handlar det om för en socialarbetare som arbetar empowerment-

inriktat med en klient att:

Initiate and sustain interactions with clients and client groups that will inspire them to define a
promised land for themselves, to believe themselves worthy of it, and envision intermediate
approximations of that destination that they can reach, in a step-by-step fashion, while remaining
in reciprocal connection with each other and with professional guide who offers technical and
emotional help. (Ibid, s. 7.)

För att sammanfatta: empowerment är ett svårfångat begrepp med brokig historisk bakgrund

och omfattande innebörd. Enligt Adams är det mer realistiskt att prata om versioner av

empowerment snarare än att betrakta det som ett enhetligt och otvetydigt begrepp. (Adams,

1996, s. 1.) Empowerment rör sig alltså på flera olika nivåer; från individen till kollektivet,

från att stärka självförtroende, självkänsla och färdigheter hos den enskilde till

samhällsförändrande arbete där maktbalansen förändras till förmån för förtryckta grupper.

Empowerment är både process och mål, ett förhållningssätt gentemot klienter och en ideologi

och metod inom det sociala arbetet. Vi skall nu i kapitlets avslutande avsnitt, mer konkret,

betrakta empowerment som metod inom socialt arbete, vilka förutsättningar ett sådant arbete

kan kräva samt vilka centrala problem som kan uppstå när empowerment-inriktat socialt

arbete bedrivs.
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2.1.3 Att bedriva empowerment-inriktat socialt arbete; förutsättningar och problem

Simon skriver att de som arbetar med empowerment-inriktat socialt arbete ser sina klienter

som bärare av en mångfald kapaciteter och möjligheter, oavsett i vilka omständigheter

klienten befinner sig. Arbetet utgår från att socialarbetaren skapar en fungerande relation med

klienten ur vilken man lyfter fram färdigheter, resurser och behov samt stödjer denne att skapa

en bättre vardag. Klienten skall ses som experten på sitt liv och som medborgare och brukare.

(Simon, 1994, s. 1f.) Nätverket och omgivningen är också av vikt och ses som en resurs, där

makten delas och utvecklas tillsammans med andra. Syftet är att, med Simons ord: ”foster

clients’ use of their own strengths in the process of searching for and consolidating enhanced

self-esteem, health, community, security, and personal and social power.” (Ibid.)

Simon betonar att det är viktigt att de som arbetar för empowerment verkligen tror på att

människor och deras omgivning kan förändras eftersom socialarbetaren måste vara lyhörd och

aktivt lyfta fram kapaciteter och initiativ hos klienterna. Simon menar att cynism är ett hot

mot empowerment. (Ibid, s. 3.)

Grunden i en empowerment-baserad praktik är en relation mellan socialarbetaren och klienten

som främjar ett gott samarbete. Simon lyfter fram att detta innebär att socialarbetaren och

klienten ingår en allians med en gemensam vilja att ta klientens problem på allvar, en vilja att

finna en demokratisk lösning samt med stark emfas på att båda parter är människor oavsett

socialarbetarens och klientens skiftande sociala skillnader.4 (Ibid, s. 8.) Båda parterna är

”medkämpar” kring den gemensamma angelägenheten: klientens förbättrade situation.

Klienten skall dock ses som den primära motorn i förändringsarbetet. I detta arbete kan

socialarbetare inta olika roller som exempelvis rådgivare, företrädare, gruppledare,

organisatör, administratör etcetera. (Ibid, s. 8f.) Utmaningarna för socialarbetaren i arbetet

med individen är att bygga upp ett förtroende, både inledningsvis och som håller över tid, att

stå emot känslor av hopplöshet och destruktivitet hos klienten och att inte anamma

kontrollerande och bestraffande beteenden. (Ibid, s. 9.) Simon tar upp några hinder för

samarbetet och menar bland annat att skillnaden i makt mellan klienten och socialarbetaren är

ett problem. Här gäller det för socialarbetaren att finna en gemensam egenskap i värderingen

att båda parter jämlika avseende värde som människa. Det gäller för socialarbetaren att motstå

känslan av att framstå som överlägsen och det är av vikt att ständigt ägna sig åt
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självreflektion. (Ibid, s. 11ff.) Andra punkter som är avgörande för ett fungerande samarbete

är att ständigt hålla en dialog kring vad som skall göras och utgå från ett demokratiskt

förhållningssätt. På detta sätt löser man också konflikter i relationen. (Ibid, s. 23.)

Förutom vikten av att utveckla ett väl fungerande samarbete i relationen mellan socialarbetare

och klient/klientgrupp nämner Simon några andra grundläggande ingredienser i

empowerment-baserat socialt arbete: ett betonande av klientens styrkor och det ”friska”; ett

dualistiskt fokus på individen och dennes omgivning och, som nämnts tidigare, att se

klienterna som brukare. (Ibid, s. 24.) Det är viktigt att människobehandlande organisationer

ser klienten som en hel och komplex individ, med skiftande motivation och behov, och att

dåligt självförtroende beror på förtryck. (Ibid, s. 15.) Det gäller för socialarbetaren att, som

Simon uttrycker det: ”make sure that her or his clients have as comprehensive and up-to-date

an understanding as possible of the civil, political, and social forms of participation to which

they are entitled and the correlative procedures, prerogatives, and resources available to

them.” (Ibid, s. 19f.) Några av de hinder som ligger i vägen för klienterna att bli brukare i

samhället handlar exempelvis om avsaknad av adekvat språk, kunskap om rättigheter,

avsaknad av socialt stöd, tid, pengar och problem kopplade till ett insocialiserat klientskap.

(Ibid, s. 21f.)

Enligt Adams uppstår problem i empowerment-baserad praktik när olika intressen överlappas

och kommer i konflikt med varandra. I dessa fall är det vanligt att socialarbetaren drar sig ur

det brukarfokuserade arbetssättet. Det saknas, menar Adams, anvisningar och guidning i hur

socialarbetare skall bemöta klienter som brukare och att det oftast är lättare att behandla dem

som en klient utan potentiella förmågor. Även om termen empowerment används inom det

sociala arbetets praktik, är det få socialarbetare som har utvecklat begreppet och en praxis

som gynnar empowerment. (Adams, 1996, s. 30.) Termen används slarvigt och med Adams

ord: ”its significance becomes lessened as its meaning is diluted.” I många fall får

empowerment mest stå för ett slags möjliggörande (”enablement”). (Ibid, s. 33.) Samma kritik

finner vi hos Payne, som nämndes ovan. Liksom Simon, betonar Adams vikten av en

reflekterande praktik, där socialarbetaren funderar över begreppet i dess sammanhang för att

inte empowerment skall reduceras till endast retorik. Det sociala arbetet bör kunna vara så

flexibelt att mål och metoder kan förändras under tiden. (Ibid, s. 38f.)

                                                                                                                                                        
4 Simon bygger sina resonemang i detta avseende på Bertha Reynolds (1951) Social Work and Social Living ,
New York: Citadel. Repr. 1975. Silver Spring, Md.: National Association of Social Workers.
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Slettebø frågar sig om myndighetsutövning är förenligt med empowerment inom socialt

arbete, där kontrollfunktioner finns givna av lagstiftningen. Han menar att det är en svår fråga

att besvara, eftersom det saknas forskning om möjligheterna och erfarenheterna av att

använda empowerment-strategier inom den nordiska välfärdsmodellen. Han menar att

Habermas teori om det kommunikativa handlandet; att kommunikationens olika aktörer skall

kunna delta på lika villkor, bör ses som ett ideal för empowerment, men tvivlar samtidigt på

att ett sådant arbetssätt fungerar i exempelvis frågor som rör barn som far illa. Här hamnar

socialarbetaren lätt i en konflikt mellan att ta hänsyn till vad som är bäst för barnet och

samtidigt arbeta i partnerskap med föräldrarna. I dessa sammanhang, menar Slettebø, är

förutsättningarna för jämlik kommunikation och partnerskap mellan föräldrarna och

myndigheten inte goda, eftersom föräldrarna sällan har möjlighet att avbryta kontakten med

myndigheten. Här är det viktigt, anser Slettebø, att socialarbetaren är tydlig med vad som är

möjligt och inte möjligt att uppnå med brukarinflytande. Två sätt att utveckla empowerment

inom detta område kan vara att klienten får utrymme att delta i förhandlingar och beslut och

att det finns möjligheter för klienten att välja mellan olika behandlingstjänster. (Slettebø,

2000, s. 81f.)

Slettebøs resonemang för oss ytterligare in på maktproblematiken. Som nämndes ovan menar

bland andra Payne att balansen mellan att ge och ta makt är central i empowerment.  Makt kan

inte ges från exempelvis myndigheten för då sker det utifrån en maktposition. (Payne, 2002, s.

360.) Här är det alltså viktigt att det sociala arbetet organiserar sig på ett sådant sätt att

klienten har möjlighet att ta makten och att myndigheten dessutom accepterar att så sker.

(Ibid, s. 375.) Nära förbundet med maktfrågan ligger problemet med ansvar. Payne menar att

empowerment inte strävar efter någon direkt förändring av repressiva sociala strukturer, utan

främst fokuserar på en utveckling av klientens förmågor. Här finns en risk att ansvaret för

social förändring läggs på den enskilde och han anser att:

Praktiska råd riktar sig egentligen inte till maktlösa människor, vars egen förmåga är otillräcklig
för att de ska kunna ta full kontroll över sitt liv. Det finns en risk för att socialarbetarna kommer att
agera som om alla klienter kan uppnå en hög grad av empowerment. Illa åtgångna, förtryckta och
institutionaliserade klienter kan uppnå en betydligt högre grad av egenkontroll och makt genom
den typen av tekniker [empowerment], men detta får inte innebära att de inte får någon terapeutisk
hjälp när det gäller deras individuella problem. (Ibid, s. 376.)

Ett annan svårighet kopplad till frågan om empowerment, som Payne lyfter fram, är att

empowerment inte nödvändigtvis sprids från den enskilde vidare till samhället och nätverket,

det vill säga att den samhällsförändrande effekten med minskat förtryck skulle åstadkommas.
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Risken finns istället att människor som får makt kommer att roffa åt sig mer och mer på

bekostnad av andra förtryckta grupper. På så vis kan empowerment innebära att olika grupper

ställs mot varandra istället för att skapa ett enat samhälle, utan förtryck. (Ibid, s. 377.)

2.2 Socialtjänstens organisation

I kapitlet beskrivs socialtjänsten som organisation och varför det kan vara svårt att organisera

socialtjänsten ändamålsenligt. Vidare lyfts aspekter upp på organisationens villkor för

socialarbetarens och klientens roller och mötet dem emellan. I ett avsnitt presenteras

organisatoriska villkor och former som gynnar ett empowerment-inriktat socialt arbete. Då

uppsatsens empiri handlar om socialtjänstens erfarenheter av empowerment-arbete som

bedrivs i projektform avslutas kapitlet med att belysa vad det innebär att bedriva projekt,

eftersom detta är relevant för förståelsen av vilken effekt empowerment kan ha på den

ordinarie verksamheten.

2.2.1 Socialtjänsten som organisation

Socialtjänsten benämns som en människovårdande organisation (Johansson, 2002, s. 13.),

vilken bland annat har karaktäriserats av Yeheskel Hasenfeld. En sådan organisation

kännetecknas av att råmaterialet är de människor organisationen arbetar med och att

organisationens legitimitet och existens är beroende av att den stödjer människornas

välbefinnande. (Ibid, s. 13f.)5 Hasenfeld menar att människovårdande organisationer ger

motsägelsefulla budskap och innehåller motsägelsefulla syften. Samtidigt som de ofta är

symboler för välfärd och utveckling av människors välbefinnande upplevs dessa

organisationer också som kontrollerande, förhindrande och beroendeskapande. (Hasenfeld,

1992, s. 3.) Vidare är arbetet i dessa organisationer ett ”moraliskt” arbete, som bygger på

moraliska värderingar och bedömningar om ”rätt” fördelning av resurser, exempelvis. (Ibid, s.

6.) Detta innebär att människovårdande organisationer är beroende av att få legitimitet från

omgivningen och alltså måste finna stöd för sina moraliska ställningstaganden. (Ibid, s. 9.)

Hasenfeld menar att: ”They do so by making references to institutionalized moral systems in

their environment. That is, they adopt and uphold moral systems that are supported by

significant interest groups and organizations.” (Ibid, s. 10.) Hasenfeld lyfter fram att det ofta

                                                
5 Johansson har hämtat Hasenfelds teorierna från Yeheskel Hasenfeld (1983) Human Service Organizations,
Englewood Cliffs: Prentice Hall.
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är svårt att beräkna resultatet av en insats och att välja ”rätt” insats eftersom klientens problem

och behov kan vara mångsidiga och komplexa, samt att det kan finnas ett nätverk runt

klienten som är svårt att kontrollera. (Ibid, s. 15.) De metoder som används måste också vara

socialt accepterade. (Ibid, s. 12.)

Johansson ställer, i sin forskningsöversikt om socialtjänsten som organisation, frågan varför

det är svårt att organisera socialtjänsten ändamålsenligt. Han finner att ”organisationers

strukturer och processer i högre grad avgörs av normer och myter i omgivningen än av

verksamhetens och arbetsuppgiftens karaktär”. (Johansson, 2002, s. 83.) Resonemanget känns

igen från Hasenfeld ovan som menar att de inneboende motsägelser som människovårdande

organisationer präglas av delvis kan förklaras av de villkor och faktorer som formar dessa

organisationer. (Hasenfeld, 1992, s. 4.) Johansson belyser vidare att socialtjänstens

organisation präglas av en ständig närvaro av dubbelhet och motstridighet. Han hänvisar

bland annat till teorier om svårigheten att handla rationellt, eftersom det råder disproportion

mellan de metoder som finns tillhanda och de problem som skall lösas6, om att

behandlingsorganisationer är mer anpassade till omgivningens krav än klientens behov7 samt

om socialarbetarens dubbla position: att hjälpa och/eller utöva makt8. (Johansson, 2002, s.

83.)

Människovårdande organisationer karaktäriseras just också av att arbetet i första hand bygger

på relationer mellan servicegivaren och servicetagaren. I denna relation finns, menar

Hasenfeld, en naturlig maktskillnad, eftersom servicegivaren skall fördela resurser till

servicetagarna. (Hasenfeld, 1992, s. 17ff.) Jag skall nu, i följande avsnitt, belysa de villkor

organisationen ställer upp för mötet mellan socialarbetaren och klienten.

2.2.2 Organisationens villkor för mötet mellan socialarbetare och klient

I avhandlingen Rummet, mötena och ritualerna. En studie av socialbyrån, klientarbetet och

klientskapet  visar Billquist att socialarbetaren genom socialbyråns organisation ges en

ambivalent roll, som nämndes ovan: att hjälpa och/eller utöva makt. Avhandlingens syfte är

                                                
6 Resonemanget bygger på Sune Sunesson (1981) När man inte lyckas: om hinder, vanmakt och oförmåga i
socialt arbete, Stockholm: AWE/Gebers.
7 Resonemanget bygger på Claes Levin (1998) Uppfostringsanstalten – Om tvång i föräldrars ställe, Lund:
Arkiv Förlag.
8 Resonemanget bygger på Leila Billquist (1999) Rummet, mötena och ritualerna. En studie av socialbyrån,
klientarbetet och klientskapet, Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete, nr 1999:4.
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att studera vad socialbyråns klientarbete består i, hur det går till och vad det innehåller, samt

att studera hur klientskapet utformas i mötet med socialbyrån. (Billquist, 1999, s. 19.)

Billquist följde arbetet på två socialbyråer, under cirka två och ett halvt år, för att ta reda på

detta. (Ibid, s. 20.) I sin forskningsöversikt konstaterar hon att större delen av de studier som

gjorts över socialbyråarbetet visar på:

[…] ett arbete som i stort sett är byråkratiskt, styrt av regler och ritualiserade handlingsmönster, på
ett arbete som inte utgår från de behov de människor har som socialtjänsten är till för att bistå, på
ett arbete där risken är stor att problemen individualiseras och där socialarbetarna lätt förskansar
sig bakom skrivbordet. (Ibid, s. 25.)

Vidare konstaterar hon att det i arbetet finns inbyggt en social kontroll och en

myndighetsutövning som utgör ett hinder för ”ett hjälpande och frigörande arbete”. (Ibid, s.

38.)

Billquist menar att socialbyråns fysiska miljö speglar rådande maktförhållande och att de ofta

tillstängda lokalerna signalerar svårtillgänglighet och avståndstagande. För att få tillträde till

lokalerna måste klienten genomgå en prövning, eller som Billquist uttrycker det; en

disciplineringsprocess. (Ibid, s. 102.) Klienten måste anmäla sig i en reception och det sker en

kontroll att klienten har rätt att komma vidare in. Billquist ser detta förfarande som ett slags

avpersonifiering och att klienten skall anpassas till organisationens krav och regler. (Ibid, s.

101.) Miljön begränsar klientens rörelsefrihet och signalerar att klienten skall underordna sig.

(Ibid, s. 264.)

När det gäller klientarbetet i samband med socialbidragsansökningar lyfter Billquist fram att

den administrativa traditionen är förhärskande. Arbetet framstår som byråkratiskt och

klientens problem definieras utifrån den hjälp som socialbyrån kan erbjuda. Här agerar

socialsekreteraren utifrån de krav organisationen ställer och klientens problem anpassas till

reglerna om hur biståndet är utformat. Socialsekreterarens främsta strategi i mötet med

klienten är att hänvisa till regler och normer. I de flesta fall är klienten i dessa förhandlingar i

underläge då de utan större kännedom om reglerna inte kan delta i diskussionen på lika

villkor. (Ibid, s. 170.) Förhandlingarna innehåller dessutom moraliska värderingar, där

klientens trovärdighet, förmåga och vilja skall bedömas och de ”värdiga” skiljas från de

”ovärdiga”. (Ibid, s. 267.)
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Även i andra utredningar inom socialtjänsten präglas arbetet av förhandlingar, där

socialsekreterarens idéer blir avgörande och klienten genom ”morot och piska” övertalas att

tycka att exempelvis en viss behandling är bra. (Ibid, s. 269f.) Klienten genomgår en

”moraliska karriär” i mötet med organisationen. Han eller hon skall göras samarbetsvillig och

anpassas till de regler och krav som organisationen ställer. (Ibid, s. 275.) Billquist konstaterar

att samspelet mellan socialsekreteraren och klienten sker på socialsekreterarens villkor. Trots

att klienten önskar ett personligt och individuellt bemötande bemöts denne oftast på ett

standardiserat sätt. (Ibid, s. 267.)

Som nämndes ovan är en av Billquists slutsatser att socialarbetaren fångas i en ambivalent

situation; att hjälpa och/eller utöva makt. Både socialarbetaren och klienten är fångade i de

villkor som organisationen ställer upp. Även om socialarbetarna ”vill väl” begränsas de av

den byråkratiska organisationen, dess regler, normer och krav på kontroll. (Ibid, s. 277.)

2.2.3 Organisationsformer som gynnar empowerment

I artikeln ”The Organizational Context of Empowerment Practice: Implications for Social

Work Administration” presentar Gutiérrez tillsammans med Linnea GlenMaye och Kate

DeLois en studie där organisatoriska förutsättningar för ett givande empowerment-arbete

identifierats. Författarna har identifierat fyra områden där hinder för empowerment-inriktat

arbete kan uppstå samt tre gynnsamma organisatoriska faktorer. Det första hindret är knutet

till ekonomi. Eftersom empowerment tar tid är ett sådant arbete också kostsamt, och eftersom

resultaten är svåra att mäta kan det vara svårt att få pengar till verksamheten då de som

finansierar arbetet vill kunna ha synbara resultat. Det andra problemet handlar om att om

andra professioner runt klienten inte arbetar med empowerment och ställer sig skeptiska till

ett sådant arbete. Detta försvårar för de empowerment-praktiserande att ta hjälp av andra

professioner och medför att arbetet kring klienten framstår som inkonsekvent. Det tredje

hindret handlar om svårigheten att i vissa situationer driva en brukarinriktad empowerment-

praktik, utan att hamna i ett läge där myndighetsutövning måste tas till. Det kan exempelvis

röra sig om situationer av mental ohälsa eller familjevåld. Det fjärde hindret handlar om

relationen mellan socialarbetaren och klienten och hänger delvis samman med föregående

dilemma. Det kan ibland vara svårt för socialarbetaren att acceptera de val klienten gör och att

låta denne själv styra utvecklingen, samt att hålla balansen mellan att respektera klientens

autonomi och att som socialarbetare gå in och styra upp. (Gutiérrez, GlenMaye och DeLois,
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1995, s. 252f.) Dessa fyra problematiska områden känner vi delvis igen från föregående

kapitel och bekräftas bland annat av Simon och Slettebø (se avsnitt 2.1.3).

De tre gynnsamma organisatoriska faktorer som Gutiérrez och hennes medförfattare

identifierat är knutna till frågor som rör personalens möjligheter och utveckling,

möjligheterna till samarbete inom organisationen samt frågor om ledarskapet i organisationen.

Det framstår som viktigt att den empowerment-praktiserande personalen får kontinuerlig

utbildning i arbetet och möjligheter till utveckling av idéer och personliga färdigheter. Detta

hänger samman med Adams betonande av en reflekterande praktik, med flexibilitet i

arbetssätt och om socialarbetarens reflektion över det egna arbetet, vilket också nämndes av

Simon i föregående kapitel, avsnitt 2.1.3. Vidare är det viktigt att personalen har ett gott

samarbetsklimat och delar med sig av kunskaper och erfarenheter till varandra och att stärka

en horisontell struktur inom organisationen. Det är också grundläggande att personalen delar

värderingarna beträffande empowerment och håller denna filosofi intakt.  Ledarskapet bör

vara av stödjande karaktär och en administration som kan arbeta som företrädare (”advocate”)

för både personalen och klienterna. (Ibid, s. 254f.) Slettebø konstaterar att de

organisationsfaktorer som Gutiérrez, GlenMaye och DeLois finner främja empowerment, har

likheter med det som kallas för lärande organisationer, där fokus ligger på lärande och

utveckling snarare än kontroll av att medarbetarna gör vad de skall. (Slettebø, 2000, s. 81.)

Adams lyfter också fram vilken typ av organisation som främjar empowerment hos

servicetagarna. Det är en organisation som bland annat erbjuder en variation i utbudet och

utförandet, decentralisering och involvering av brukarna.9 Vidare betonar han att en

framgångsrik implementering av empowerment exempelvis beror på engagemanget hos

organisationens ledning och personal och att, liksom Gutiérrez och hennes kolleger, att

personalen har möjlighet till vidareutveckling och utbildning. (Adams, 1996, s. 31.)

2.2.4 Att bedriva verksamhet i projektform
I Projektets paradoxer problematiseras projekt som begrepp och arbetsform. Projekt beskrivs

här som en verksamhet ”avgränsad från sin omgivning beträffande tid och målsättning och

ibland även rumsligt”. (Sahlin, 1996, s. 13f.) I inledningskapitlet sammanfattar Ingrid Sahlin

                                                
9 Adams bygger sina resonemang på Roger Hadley och Stephen Hatch (1981) Social Welfare and the Failure of
the State: Centralised Social Service and Participating Alternatives, London: Allen & Unwin.
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de teman som presenteras i boken: projektets rationalitet, funktioner, aktörer, tid, normer och

den syn på verkligheten som projekten ger uttryck för. (Ibid, s. 15.) Några av dessa skall

lyftas fram här.

Projektet som form framstår ofta som rationalistisk, med en utarbetad plan, men verkligheten

ter sig annorlunda då projektplanen kan ha dolda mål och syften. Sådana dolda syften kan

handla om att projektets olika aktörer kan ha sinsemellan olika syften med projektet, såsom

stärkande av den egna organisationens ekonomi, ”goodwill” eller projektledarens karriär.

Projektplanen bör inte tolkas som en avsiktsförklaring utan mer som en övertalningsstrategi10

för att få omgivningens och finansiärernas godkännande. Vidare fungerar projektplanen ofta

som ett politiskt instrument11 för formellt beslutsfattande. Det är inte ovanligt att projektet

bedrivs oberoende av planen och att avvikelser är mer regel än undantag. (Ibid, s. 15f.) Vidare

skriver Sahlin:

Vissa allmänpolitiska mål förefaller ständigt fordra nya projekt, med allt vad det innebär av
propaganda och information för att hållas aktuella åtminstone på idéplanet. Det gäller till exempel
strävanden att decentralisera, utlokalisera, bedriva uppsökande verksamhet eller på andra sätt öka
klient- eller kundorienteringen i offentliga förvaltningar. (Ibid, s. 16.)

Annan projektproblematik som lyfts fram handlar om projektets funktion, där exempelvis

projektarbetet ibland har högre status än den ordinarie verksamheten, och att tillgången på

resurser och större frihet i arbetssätt kan utgöra ett hinder för att de nya metoderna skall kunna

överföras till den ordinarie verksamheten, eftersom slitningar mellan parterna kan uppstå.

(Ibid, s. 18.)12 Sahlin skriver när det gäller projektens funktion som förnyare av det

etablerade, att projektens möjligheter till förändring inte skall överskattas; åtminstone inte på

kortare sikt. (Ibid, s. 21.) Risken finns exempelvis att idéer som förverkligats väl kan komma

att utgöra en ny dogm som är immun mot ytterligare förändring13, samt att förnyelse inte

behöver leda till en utveckling, utan kan vara en engångsföreteelse. (Ibid, s. 20.) Slutligen

skall nämnas att projekt ofta är beroende av att det ligger rätt i tiden14; när det ideologiska

                                                
10 Resonemanget bygger på Anna Meeuwisses (1996) slutsatser i kapitlet ”Projektets dolda funktioner” i
Projektets paradoxer, Ingrid Sahlin (red.), Lund: Studentlitteratur.
11 Resonemanget bygger på Kerstin Sahlin-Anderssons (1996) slutsatser i kapitlet ”I styrbarhetens utmarker” i
Projektets paradoxer, Ingrid Sahlin (red.), Lund: Studentlitteratur.
12 Sahlin bygger sina resonemang på bland annat Diana Mulinari (1996) ”Kvinnoprojekt och feminism” samt
Carina Sjöholm (1996) ”Projektets visioner och verkligheter” i Projektets paradoxer, Ingrid Sahlin (red.), Lund:
Studentlitteratur.
13 Här bygger Sahlin sina kommentarer på Ann Boklund (1996) ”Att överskrida och bevaka gränser” i Projektets
paradoxer, Ingrid Sahlin (red.), Lund: Studentlitteratur.
14 Sahlin hänvisar till Carina Sjöholm (1996) ” Projektets visioner och verkligheter” i Projektets paradoxer,
Ingrid Sahlin (red.), Lund: Studentlitteratur.
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klimatet är ”rätt” och tillgångar finns i form av pengar och engagerad personal. (Ibid, s. 24.)

2.3 Insatser enligt socialtjänstlagen

För att tydliggöra vilka ramar socialtjänsten har i sin biståndsbedömning skall här kort

redogöras för några av de paragrafer i socialtjänstlagen som berör biståndsbedömning,

biståndets utformning och rätten till bistånd, med fokus på ekonomiskt bistånd.

Insatser för den enskilde skall enligt socialtjänstlagen 3 kap 5 § ”utformas och genomföras

tillsammans med honom eller henne”. Detta bygger på samma grundläggande principer som

anges i 1 kap 1 § om att socialtjänsten skall bygga på respekt för människornas

självbestämmanderätt och integritet. (Norström och Thunved, 2003, s. 57.) Undantag kan

endast göras i de fall då socialnämnden måste ingripa till minderårigs skydd eller i fall av

tvångsåtgärder enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, lag om vård av

missbrukare i vissa fall och lag om psykiatrisk tvångsvård. (Ibid.)

Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagens fjärde kapitel. I 4 kap 1 § anges att:

     Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har
rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i
övrigt.
     Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas
så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Carl Norström och Anders Thunved konstaterar att rätten till bistånd ej är ovillkorlig. Den

enskilde måste sakna förmåga att själv tillgodose behovet och efter förmåga försöka bidra till

sin försörjning, vilket bland annat kan omfatta att en arbetslös aktivt måste söka arbete. (Ibid,

s. 66.) Vidare menar Norström och Thunved att ingen ovillkorlig rätt att få visst bistånd ges

den enskilde, även om socialtjänstens allmänna bestämmelser lägger grunden för att

insatserna utformas i samförstånd med den sökande.

När det gäller rätten till ekonomiskt bistånd ges socialnämnden, enligt socialtjänstlagen 4 kap

4 §, möjlighet att: ”begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av

nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet”. Åtgärderna skall enligt

paragrafen ”syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv”

och skall ”utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och

förutsättningar”. Norström och Thunved menar dock att den enskildes önskemål inte helt får

avgöra utformningen av verksamheten eftersom det kan förekomma orealistiska och
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svåruppfyllda önskemål. (Ibid, s. 78.)

Ett erbjudande om viss praktik eller kompetenshöjande verksamhet kan inte, enligt

socialtjänstlagen 16 kap 3 §, överklagas genom förvaltningsbesvär. Det ekonomiska biståndet

kan dessutom påverkas i negativ riktning ifall den enskilde avböjer, utan godtagbart skäl, att

delta i sådan praktik eller kompetenshöjande verksamhet, vilket socialnämnden ges möjlighet

att göra genom socialtjänstlagen 4 kap 5 §. Ett sådant beslut kan dock överklagas enligt

socialtjänstlagen 16 kap 3 §.

Utifrån ovanstående presentation av de ramar som socialtjänstlagen ställer upp kring rätten till

bistånd och särskilt för rätten till ekonomiskt bistånd, kan konstateras att även om biståndet är

en rättighet och skall utgå från individen så har det också karaktären av att kunna vara

tvingande och villkorat. Detta följer naturligtvis av att socialtjänstlagen är en ramlag som ger

utrymme för olika tolkningar som uppstår i handläggningen av ett ärende inom socialtjänsten.

Norström och Thunved menar att socialtjänstlagen är målinriktad och ”ger kommunerna en

ganska stor frihet att utforma och utveckla socialtjänsten så att den tillgodoser

kommunmedlemmarnas behov”. (Norström och Thunved, 2001, s. 19.) Enligt Carstens har

den enskilde socialarbetaren stor makt i utförandet av socialpolitiken och i att värdera

klientens vilja och möjligheter/förutsättningar. Dessa val och prioriteringar ger uttryck för en

viss människo- och samhällssyn. (Carstens, 1998, s. 14f.) Eftersom det (som vi skall se) finns

en bred konsensus kring arbetslinjen och riktlinjerna är abstrakt formulerade förläggs

tolkningen till lokal nivå. (Ibid, s. 87.)

2.4 Aktiveringspolitik

I följande kapitel ges en bakgrund till aktiveringspolitikens utformning och dess ideologiska

utgångspunkter. Både generellt västerländska tendenser och svenska förhållanden berörs.

Kapitlet lyfter fram hur aktiveringspolitiken motiverats i den politiska debatten, dess roll i

samhället och hur arbetslinjen kan förhålla sig till empowerment-begreppet.

2.4.1 Den nya aktiveringspolitikens förutsättningar och bakgrund

Att socialnämnden kan begära motprestation i form av att den sökande skall vara aktivt

arbetssökande och/eller delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet, för att
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erhålla ekonomiskt bistånd, kan delvis förstås mot bakgrund av de problem och utmaningar

som välfärdsregimerna ställdes inför på 1970-talet med dess kriser och lågkonjunktur.

Arbetslinjen kom att bli ett centralt politiskt svar på den massarbetslöshet som uppstod. (Ibid,

s. 11ff.) Stora förändringar skedde i bidragssystemen i flera Europeiska välfärdsstater under

1980- och 90-talen med ökade krav på arbetslösa att delta i jobb och aktiviteter för att erhålla

bidrag. (Lødemel och Trickey, 2001, s. ix.) Ovan nämnda förutsättningar för välfärdspolitiken

och nya idéer i USA och Europa om välfärdspolitikens roll, med utgångspunkten att

användandet av traditionella bidragsformer misslyckas med att få människor självförsörjande,

har lett till ett återtagande av selektiva och riktade bidragssystem. Därmed har en ny politik

börjat föras och program utformats i Europa för att försöka öka arbetslösa människors

färdigheter och kapacitet. (Ibid, s. 2.) En jämförelse mellan olika aktiveringspolitiska program

i Europa och USA har visat att programmen innehåller tre gemensamma delar. De är ofta

tvingande till sin karaktär och framstår som ett erbjudande man inte kan tacka nej till, de

inriktar sig primärt på arbete som ett önskvärt slutgiltigt mål, samt fastställer att

aktiveringspolitiken är en del av socialbidragssystemet. (Ibid, s. 7ff.)

2.4.2 Aktiveringspolitiken i Sverige

Håkan Johansson skriver i sin avhandling I det sociala medborgarskapets skugga – Rätten till

socialbidrag under 1980- och 1990-talen: ”Arbetslinjen är ett centralt karaktärsdrag i den

svenska välfärdsstaten. Det råder inga tvivel om att den enskilde måste arbeta under en viss

tid och i en viss omfattning för att vara berättigad till socialförsäkringssystemets sociala

förmåner.” (Johansson, 2001, s. 143.) Historiskt har Sverige en tradition sedan fattigvårdens

dagar att arbetskrav präglar rätten till bistånd. Som nämnts tidigare ges inga preciserade krav i

lagstiftningen, utan tolkningen av denna är en uppgift för kommunerna. (Ibid.)

Även Sverige drabbades i slutet av 1990-talet av den problematik som nämndes ovan med

lågkonjunktur och massarbetslöshet. Arbetsmarknadsläget försämrades och detta ledde till att

kommunerna ställde hårdare krav på den enskilde som sökte ekonomiskt bistånd, för att

kunna hantera stigande socialbidragskostnader. (Ibid, s. 147.) I början av 1980-talet hade

Socialstyrelsen utfärdat allmänna råd om att den enskilde skulle bidra till sin försörjning efter

sin förmåga, vilket exempelvis kunde handla om en skyldighet att söka arbete (ibid, s. 144f.),

och under decenniet kom en skärpning av rättspraxis att ske som handlade om den enskildes

skyldighet att ta erbjudet arbete. Enligt Johansson skulle det i första hand handla om så kallat
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lämpligt arbete, vilket bestämdes utifrån den enskildes förutsättningar och enligt

Socialstyrelsen skulle ingen vägras socialbidrag för att man inte ville arbeta utan avtalsenlig

lön. Men samtidigt ökades kraven och enligt Johansson har det ”etablerats en annan tolkning

av lämpligt arbete eftersom socialbidrag har accepterats som ersättning för deltagande i

praktik och sysselsättningsprojekt. Definitionen av lämpligt arbete har därmed utvidgats.”

(Ibid, s. 151.) Skyldigheten att delta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, både statliga och

kommunala sådana, har utvidgats, vilket fastställts av Regeringsrätten. (Ibid.) Däremot, menar

Johansson, har regeringsrättens domar inte kunnat ge någon klar och tydlig bild av vilka krav

som kommunerna kan ställa på den enskilde.

Johansson menar att socialförsäkringssystemet har varit en av grundpelarna i arbetet att

realisera det sociala medborgarskapet15 i Sverige, och att det varit en central utgångspunkt i

socialtjänstlagens utformande. En generell socialpolitik skulle bryta mot den tidigare

fattigvården och socialbidragstagare skulle ses som ett slags framtida medborgare som skulle

behandlas på liknande sätt som övriga förmånstagare. (Ibid, s. 211.) Men som vi sett ovan

skedde under 1990-talet en återgång till ett selektivt system, där gränsen mellan

socialbidragssystemet och socialförsäkringssystemet betonades och där socialbidragssökandes

skyldigheter fick ökad omfattning. (Ibid, s. 195f.) Johansson ser denna markering av gränsen

mellan socialbidragstagare och övriga förmånstagare som ett särskiljande av värdiga och

ovärdiga medborgare och ifrågasätter den politiska viljan att skapa ett system för utvecklande

av socialt medborgarskap. Socialtjänstlagen i sin nuvarande form uppvisar likheter med den

tidigare fattigvården och ger möjligheter till en restriktiv hållning gentemot de som inte ”gör

rätt för sig”. (Ibid, s. 200-210.)

2.4.3 Arbetslinjens vara eller inte vara

I Aktivering – klientsamtaler og socialpolitik visar Annette Carstens hur aktiveringspolitiken

utformas konkret i mötet mellan socialarbetaren och klienten. Hennes studier av

aktiveringspolitikens utförande är förlagda till Odense kommun i Danmark, men

resonemangen låter sig överföras även på svenska förhållande. Carstens menar att den

ideologiska bakgrunden till införandet av arbetslinjen ter sig ganska splittrad och

motsägelsefull och innehåller både kommunitära idéer och principer om medborgarnas

                                                
15 Johansson utgår i sin avhandling från T H Marshalls teorier om medborgaskap.
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autonomi16. Hon menar att:

Et samfunds sammenhængskraft og mulighed for at reproducere sig selv må nødvendigvis basere
sig på fælles normer og moral. Samtidig er det – i et moderne, markedsbaseret og demokratisk
samfund – nødvendigt at styrke den enkeltes identitetsudvikling gennem muligheder for
selvrealisering og autonomt valg af eget livsprojekt, både af hensyn til den individuelle og den
samfundsmæssige velfærd. (Carstens, 1998, s. 59.)

I en genomgång av de politiska argument som förts i Danmark för arbetslinjen, finner

Carstens att den låter sig motiveras med både kommunitära argument om en gemensam

värdegrund och moral, och med idéer om att främja individens autonomi och egna utveckling.

Hennes slutsats är att oavsett politisk värdegrund är aktivlinjen alltid bra för något. (Ibid, s.

70.) Hon menar att det finns en bred konsensus om införandet av arbetslinjen och att:

[…] aktivlinjen ikke har ét men mange sigter. Det er derfor, den blevet et centralt svar på
spørgsmål rejst i de sidste års intensive velfærdsdebat. Det betyder også, at aktivlinjen ikke bygger
på et bestemt menneskesyn […] men på flere forskellige afhængigt af, hvilke af de gode grunde
man vægter. (Ibid, s. 71.)

Carstens sammanfattar arbetslinjens syfte i tre mål: ett attitydförändrande syfte (att klienten

skall anta en attityd för självförsörjning), ett syfte att stärka individens identitetsutveckling

och kvalifikationer, samt ett syfte att skapa legitimitet (för staten). (Ibid, s. 75.)

2.4.4 Arbetslinjen, individens utveckling och empowerment

Som nämndes ovan får arbetslinjen sin konkreta utformning i mötet mellan socialarbetaren

och klienten. Här menar Carstens att den enskilde socialarbetaren måste finna en balans

mellan ett kommunitärt förhållningssätt och principen om individens autonomi, det vill säga:

skall socialarbetaren enligt kommunitära principer via myndighetsutövning främja

demokratiskt beslutade normer och värderingar eller skall han/hon förhålla sig neutral till

envars livsprojekt? Carstens anser att dessa två principer är oförenliga. (Ibid, s. 93ff.)

I utförandet av socialpolitiken och arbetslinjen måste individens autonomt valda livsprojekt

begränsas bland annat utifrån individens förutsättningar och de ramar som samhället ställer

upp i form av till exempel möjligheter och efterfrågan. Individens autonomi är nära förbunden

med realism; vad som är möjligt och realistiskt. Därmed finns det trots de två principernas

oförenlighet en glidande övergång dem emellan. Ingen av principerna finns i renodlad form.

                                                
16 Annette Carstens baserar sig på Bo Rothsteins (1994) resonemang i Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens
moraliska och politiska logik , Stockholm: SNS Förlag.
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När kommunerna skall genomföra aktiveringspolitiken väljer de att lägga tyngdpunkten på

någon av de två principerna, till exempel kan de placera individen i en standardaktivering

eller försöka finna former som passar just honom eller henne. (Ibid, s. 98.)

Arbetslinjen är förbunden med tvång, som vi sett ovan, och Carstens frågar sig om

användandet av tvång kan motiveras utifrån principerna om individens autonomi. Hon menar

att det låter sig göras om: ”formålet er att sikre, at den enkelte faktisk får den nødvendige

information om muligheder og rammer og måske afprøvning af sig selv i praksis, som gør, at

hans valg af livsprojekt vitterligt er autonomt – i betydningen: velinformeret og velovervejet.”

(Ibid, s. 99.)

Lagstiftningen om arbetslinjen som (i Danmark likaväl som i Sverige) innehåller både

principer om att den enskilde skall stärkas och ges reella möjligheter, under villkoret att denne

underordnar sig den gemensamma värdemoralen om arbete, kan ses som ett slags lösning på

den inbyggda motsägelsen Carstens talar om. Hennes ståndpunkt är dock att allas

identitetsutveckling borde stärkas oavsett om de ansluter sig till en gemensam värdegrund.

Carstens ser därför lösningen som ett uttryck för en rörelse mot en kraftigare betoning av en

gemensam moral. (Ibid, s. 147.)

Carstens finner också i sin studie att kommunen lägger större vikt vid de kommunitära

principerna än principer om individens autonomi (ibid, s. 266.) samt att stor vikt läggs vid att

försöka värdera och implementera klientens vilja och motivation till att underordna sig

arbetsmoralen. Carstens menar att ett samhälle måste bygga på gemensamma normer och

moral, men att ett samhälle också kräver social integration och inte bara anpassning till

normerna. Problemet med de kommunitära principerna är utpekandet av avvikare (från

samhällsnormen), vilket riskerar att avvikarna, på grund av stämplingen, också agerar som

just avvikare. (Ibid, s. 269.) För att den sociala integrationen ska lyckas krävs att individens

möjligheter att skapa en identitet stärks och enligt Carstens finns det: ”ingen hurtig genvej til

den samfundsmæssige velfærd uden om den individuelle velfærd.” Vidare menar hon att:

”Den samfundsmæssige individuering er en irreversibel proces. Den går ikke væk hverken

med tvang eller med moralske eller magiske besværgelser.” (Ibid, s. 269f.) Om samhället

skall arbeta för att stärka individens identitet, och betona detta i aktiveringspolitiken, måste

den moraliska tonen i arbetet nedtonas. (Ibid, s. 270.)
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En starkare ställning mot arbetslinjen finner vi hos Slettebø, som i sin artikel ”Empowerment

som tilnærming i sosialt arbeid” frågar sig om arbetslinjen i socialpolitiken är förenlig med

empowerment som förhållningssätt inom socialt arbete. Frågan ställs i förhållande till de

förutsättningar som det sociala arbetet i Norge har, där, liksom i Sverige, rättigheten till

välfärd knyts till rättigheten och plikten att arbeta. Bistånd kan nekas om sökande inte tar

anvisat arbete. (Slettebø, 2000, s. 82.) Slettebø menar att aktiveringen tycks ha blivit ett mål i

sig själv och han anser att arbetslinjen bryter mot empowerment-ideologins ”centrala” och

”radikala” begrepp. Med detta menar han att när argumenten om integration, social

tillhörighet, ökad kompetens och så vidare (se Carstens ovan) inte räcker, tar man till de

”moraliska” argumenten som handlar om att klienterna skall göra sig förtjänta av att få

biståndet. Enligt Slettebø bryter detta mot fördelnings- och rättighetsprinciper som bygger på

värden som solidaritet och respekt för människovärdet: ”Empowerment bygger på etiske

prinsipper som solidaritet, selvrealisering, ikke-diskriminering, demokrati og

menneskerettigheter”. (Ibid, s. 83.) Verkställandet av arbetslinjen ”forsterker

sosialarbeiderens formynderrolle, umyndiggjør klienten og setter han i en underlegen

posisjon. Således forringer arbeidslinjen mulighetene til en empowermentbaseret praksis, og

vilkårene for partnerskap, samarbeid og likeverd forveres.” (Ibid.) Slettebø önskar att istället

för att tvinga klienterna att arbeta, skall socialarbetarna hjälpa klienterna att försöka komma

på vad de kan göra för att förbättra sina levnadsvillkor. Det sociala arbetet måste utgå från

klientens individuella önskningar och behov; oavsett om man inte kan eller vill arbeta ska

man bemötas med respekt från myndigheten. (Ibid.)
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3. Fallstudien: empiri och analys

Kapitlet inleds med en bakgrund till och beskrivning av projektet ”Egen makt i

Baronbackarna”. Därefter ges en kort presentation av socialtjänsten i Örebro och dess roll i

projektet. I de följande avsnitten, avsnitt 3.5-3.7, presenteras empiri och analys utifrån

teorierna om empowerment, organisation och aktiveringspolitik. För tydlighetens skull har jag

valt att dela in redovisningen och analysen efter de olika områden och perspektiv som

undersökts, även om de olika områdena ibland flyter in i varandra och påverkar varandra.

För att friska upp läsarens minne: som nämndes tidigare, under avsnittet ”1.4 Metod och

urval”, bygger uppsatsens empiri i huvudsak på intervjuer med representanter från både

socialtjänsten i Örebro och projektet ”Egen makt i Baronbackarna”. Intervjuer gjordes med tre

representanter från socialtjänsten, vararv en socialsekreterare med erfarenhet av arbete med

deltagare i projektet, en person med ledarerfarenheter av försörjningsstödsarbetet samt en

person med övergripande planeraruppgifter inom socialtjänsten och erfarenhet av arbete med

projektets utvecklingspartnerskap. Vidare gjordes intervjuer med representant från

projektledningen och intervjuer med fyra deltagare i ”Egen makt i Baronbackarna”. De

uppgifter som anges vid redovisningen och analysen av empirin bygger helt och hållet på

nämnda intervjuer, om inget annat anges.

3.1 Projektets bakgrund – Europeiska sociala fonden och Equal-programmet

Projektet ”Egen makt i Baronbackarna” är ett projekt som uppstått i ESF:s (Europeiska

sociala fonden) regi och deras Equal-program. ESF är ett redskap för EU att främja

sysselsättning, stimulera tillväxt i Europa samt att stärka individens ställning på

arbetsmarknaden och i arbetslivet för att motverka diskriminering . I Sverige utförs detta

arbete av ESF-rådet, sedan år 2000, som är en statlig myndighet som skall förvalta olika ESF-

program och informera om dem. Ett av deras program är det så kallade Equal-programmet,

vilket har till syfte att genom resurser från EU och Sverige verka för att olika goda krafter i

samhället skall samverka för att skapa nya mönster som förhindrar att människor

diskrimineras och utestängs från arbetslivet.  Utgångspunkten är att ta vara på alla människors

olika kompetenser och förmågor. Grunden i de projekt som startas utifrån detta program är ett

så kallat utvecklingspartnerskap, där tanken är att flera samverkanspartners skall gå samman

för att med hjälp av varandra utveckla nya idéer, arbetssätt och metoder. Samarbete skall

också ske med projekt i andra europeiska länder. Sedan maj år 2002 finns det i Sverige 46
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stycken utvecklingspartnerskap och projekt. (ESF-rådets hemsida, med hämtningsdatum

2004-01-12: www.esf.se.17)

I direktiven till svenska ESF-rådet och till det svenska Equal-programmet anges att

programmets övergripande målsättning skall vara ett arbetsliv utan diskriminering och

ojämlikhet, vilket präglas av mångfald och ett tillvaratagande av varje individs kompetens och

utvecklingsmöjligheter. De generella riktlinjerna och principerna för programmet utgår bland

annat från nyskapande, mångfald, jämlikhet, delaktighet och empowerment.

(Gemenskapsinitiativprogram för Equal 2000-2006 Sverige, s. 73ff.)

Insatserna skall bland annat utgå från ett empowerment-perspektiv. (Ibid, s. 50 och 55.)

Exempelvis skall förvaltningsmyndigheten, det vill säga svenska ESF-rådet, särskilt

uppmärksamma empowerment/delaktighet och jämställdhet genom att initiera utbildningar

och aktiviteter för att utvecklingspartnerskapen skall utveckla och levandehålla dessa

perspektiv. (Ibid, s. 103.) När det gäller projekt som arbetar med att finna nya sätt att utveckla

människors arbetskraft; projekt för de som står utanför arbetsmarknaden av olika skäl och är

aktuella inom exempelvis socialtjänsten, anses att det är viktigt att utgå från ett

empowerment-perspektiv. Individer och målgrupper skall ges utrymme att själva påverka sin

situation. (Ibid, s.57.)

I direktiven saknas en diskussion om vad empowerment-perspektiv mer konkret skall

innebära och definitionen av detta lämnas relativt öppen. En hänvisning ges dock till vad

fokusgrupper som bestod av deltagare från olika europeiska länder kom fram till vid en

diskussion om empowerment-begreppet:

Empowerment handlar primärt om att förändra maktbalansen mellan dem som har makt och de
utsatta grupper och individer som saknar eller har mycket liten makt. Det handlar dels om att
stärka utsatta grupper och individer så att de kan ta ett större ansvar för och kontrollera sina liv,
dels att förändra de sociala, ekonomiska och politiska systemen för att ge utestängda och utsatta
grupper och individer en möjlighet och ett utrymme att agera generellt i samhället och specifikt
inom arbetsmarknad och arbetsliv. (Ibid, s. 76.)

                                                
17 ESF:s hemsida saknar ”cookies”, varför jag inte kan precisera hänvisningen mer än så (de olika sidornas
specifika adress anges inte närmre). Informationen är i huvudsak hämtad från texten under länkarna ”Om ESF-
Rådet” och ”Program”.
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Vidare menade fokusgrupperna att ett sådant arbete kunde ske på olika nivåer, från

individnivå till strukturell nivå. På individnivån lyftes fram att individen skulle ges

handlingskapacitet att fatta egna beslut samt en betoning av möjlighet till ökat ansvar i

förhållande till arbetsliv och försörjning. (Ibid.)

3.2 Egen makt i Baronbackarna – Projektets innehåll

Projektet ”Egen makt i Baronbackarna” kom igång under hösten 2002. (Enligt intervju med

representant från projektledningen.) Projektet har som syfte att utifrån ett

egenmaktsperspektiv ta tillvara enskilda individers erfarenheter, bredda den lokala

arbetsmarknaden och utveckla sysselsättningar och gemenskap som bygger på deltagarnas

intresse, behov och förmåga. Projektet är geografiskt avgränsat till bostadsområdet

Baronbackarna i Örebro kommun. (Informationsbroschyr Egen makt i Baronbackarna – Ny

ekonomi, gemenskap och socialt entreprenörskap, 2003.) Bostadsområdet Baronbackarna har

en tradition av fattigdom och segregation. En stor del av invånarna är beroende av bidrag som

försörjningsstöd, A-kassa, förtidspension och liknande. (Informationsbroschyr från

Paraplyprojektet, Equal, 46 utvecklingspartnerskap för att bekämpa diskriminering och

utestängning i arbetslivet, s. 6.)

Projektet utgår från en hypotes om att det pågår en strukturell diskriminering på

arbetsmarknaden, med brist snarare på löneutbetalande arbetsgivare än brist på arbete.

Utvecklingspartnerskapet utgår från att arbetsmarknadsåtgärder ofta inte leder till avlönat

arbete och därför har projektet startat olika kooperativ för att finna alternativ. Kooperativen

drivs av deltagarna själva och innehållet i dessa utgår från vad deltagarna själva vill göra.

Arbetet sker på marknadens villkor och en viktig del av arbetet handlar om att skapa

efterfrågan och bedriva marknadsföring. Projektledningen bidrar med stöd och utbildning i de

fall behov uppstår. Samtidigt bedrivs forskning om utanförskap. Här bidrar deltagarna med

sin förstahandskunskap om erfarenheterna av att stå utanför arbetsmarknaden och samhället.

(Ibid, s. 6f.) Verksamheter som bedrivs inom projektet är till exempel restaurang, kurser och

utbildning, forskning, samt olika hantverk; snickeri, bronsgjuteri, textil. (Enligt intervju med

representant från projektledningen.) En annan princip om arbete och arbetsmarknad som

projektet arbetar utifrån är synen på vad arbetstid är. De menar att alla kan arbeta och bidra

till verksamheten om arbetsförutsättningarna anpassas till den enskildes förmåga och att en

normalarbetstid om 40 timmar/vecka inte behöver sammanfalla med den enskildes förmåga.
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För att få delta i projektet krävs endast att man anmäler sitt intresse dit. Deltagarna behöver

inte bo i Baronbackarna, utan det krävs endast ett intresse att delta. Socialtjänsten kan inte

anvisa någon av sina klienter dit, som till andra aktiveringsåtgärder, utan valet är klientens.

Socialtjänsten kan dock berätta och informera om att projektet finns. Klienten arbetar själv

fram en handlingsplan för sitt deltagande i projektet och sätter upp egna mål. Socialtjänsten

kan ej kontrollera närvaron för de klienter som söker försörjningsstöd vilka deltar i

egenmaktsprojektet. Denna närvaro skall klienten själv ansvara för att delge socialtjänsten.

(Enligt intervju med representanter från socialtjänsten och projektledningen.) Problematiken

kring detta ämnar jag återkomma till längre fram i kapitlet.

Projektets partnerskap består av representanter från både privat och offentlig sektor.

Exempelvis deltar Baronbackarnas ekonomiska förening, Örebro kommun med flertalet

förvaltningar, däribland socialförvaltning, kultur- och medborgarförvaltning,

vuxenutbildning- och arbetsmarknadsförvaltning, försäkringskassa, företagarföreningar och

fackliga verksamheter. (Informationsbroschyr från Paraplyprojektet, Equal, 46

utvecklingspartnerskap för att bekämpa diskriminering och utestängning i arbetslivet, s. 6f.)

3.3 Socialtjänsten i Örebro och dess medverkan i projektet

Socialtjänsten i Örebro är, som nämndes ovan, en av de parter som ingår i projektets

utvecklingspartnerskap. Dess roll är att fungera som en finansiellt solid partner som kan ligga

ute med de medel som projektet konsumerar för att sedan rekvirera dem från EFS-rådet.

Vidare är dess funktion också att bidra med handläggningen av försörjningsstödsansökningar

från de deltagare i projektet som har de behoven. Socialtjänsten bistår också med en

socialsekreteraretjänst för att erbjuda projektets deltagare annat stöd än ekonomiskt,

exempelvis behandling, familjeterapi, stödsamtal och liknande. En annan roll som

socialtjänsten har är att medverka i utvecklingspartnerskapets styrelse och delta i de

diskussioner som uppstår där. (Enligt intervju med representanter från socialtjänsten och

projektledningen.)

Socialtjänsten i Örebro har sedan år 2003 en ny organisation. Arbetet är uppdelat på två

socialnämnder; socialnämnd Öster respektive Väster. All prövning av försörjningsstöd

ansvarar dessa båda socialnämnder för. De två socialnämnderna ansvarar var för sig för ett

socialkontor/socialförvaltningar. Dessa socialförvaltningar lyder organisatoriskt under
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”Programnämnd Social välfärd” och dess programkansli, som bland annat arbetar med

planeringen av de sociala verksamheterna. (Örebro kommuns hemsida, med hämtningsdatum

2004-01-11: http://www.orebro.se/asp/fraMain.asp?key=visintra@16,

http://www.orebro.se/asp/tplOrebroStandard.asp?Key=visintra@1145 samt

http://www.orebro.se/asp/tplOrebroStandard.asp?Key=visintra@4652.)

För att ha rätt till försörjningsstöd måste den sökande aktivt göra vad denne kan för att bidra

till sin försörjning, vilket bland annat innebär att vara anmäld på arbetsförmedlingen och

aktivt söka arbete. I annat fall krävs läkarintyg och/eller sjukskrivning och för föräldraledighet

krävs att den sökande tar ut föräldrapenning och andra bidrag i första hand. (Ibid,

http://www.orebro.se/asp/tplOrebroStandard.asp?Key=visintra@1145.)

3.4 Socialtjänstens förståelse och tolkning av empowerment

I uppsatsens avsnitt 2.1.1 och 2.1.2 belystes empowerment-begreppets bakgrund och innehåll.

Det kan konstateras att begreppet har en brokig bakgrund och att utvecklade empowerment-

idéer formulerats först på senare tid, 1980-1990-talet. Begreppet framstår som komplext och

svårfångat med ganska omfattande innebörd. Empowerment framstår både som process och

som mål och rör sig på flera olika nivåer från individen till samhället. Centralt är frågan om

makt och maktbalansen mellan etablerade i samhället och förtryckta grupper.

Empowerment-begreppet skulle vara ”en viktig bärande del” i projektet ”Egen makt i

Baronbackarna”, enligt representant från socialtjänsten. Varför empowerment skulle betonas i

projektet känner ingen av de tre representanterna för socialtjänsten till och någon ytterligare

förståelse för begreppet har representanterna inte erhållit sedan projektet startades. Initiativet

till projektet kommer lokalt ifrån Baronbackarna, enligt en av representanterna, och inte från

socialtjänsten. Socialtjänstens representanter uppfattar empowerment som en möjlighet för

individen att ta makten över sitt liv och sin situation, att stärka sitt självförtroende och sitt

ansvarstagande för det man gör:

[…] man har alltså makt över sitt eget liv och makt att […] själv bestämma över det och vilken väg
man vill gå, och […] i det ligger också ett […] ansvarstagande för sitt eget liv och sina handlingar.

[Empowerment uppfattas som] en intention att maktlösa [i betydelsen frigöra makt] människor att
man ska hitta vägar att de kan känna en makt och påverkansmöjlighet på sin situation och därmed
öka sitt växande, öka sitt ansvar. Stärka sin självkänsla, ha möjlighet att försörja sig själv ligger
också i det.
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Det handlar om deltagarnas [i projektet] möjlighet till makt över sina liv. Att tänka ut vad man
själv vill och satsa på det.

Empowerment framstår som någonting positivt och ett förhållningssätt som inte i någon större

grad står i motsatsförhållande till socialtjänstens ordinarie verksamhet, bemötande och

arbetssätt. Det sättet som man arbetar på i projektet menar man inte skiljer sig nämnvärt från

socialtjänstens arbete. Socialtjänsten uppfattar att empowerment yttrar sig främst i projektet

på så sätt att deltagarna själva i större utsträckning utformar sin handlingsplan och sätter upp

sina mål. Socialtjänsten menar att detta är något som den också strävar efter i sitt ordinarie

arbete. En av representanterna för socialtjänsten uttrycker att:

Vi [jobbar] ju alltid tillsammans med klienten. Alltså det vore ju väldigt konstigt att på något sätt
göra upp en handlingsplan som personen i fråga inte är delaktig i.

Synsättet tycker jag inte liksom skiljer sig så mycket åt utan jag tycker ändå att vi i vårt arbete
lägger väldigt mycket fokus på att det är den enskildes ansvar, att det är den enskilde som måste
vara styrande och drivande i att genomföra sin handlingsplan, också sätta upp mål.

Det finns dock också åsikter om att även om projektet och dess arbetssätt inte ses som

någonting ”separat annorlunda” erbjuder empowerment ett synsätt och ett förhållningssätt

med repsekt för den enskilde personen i större utsträckning och att detta kan påverka

socialtjänsten, vilket jag ämnar återkomma till.

Delaktigheten är således ett arbetssätt som förknippas med empowerment. Delaktighet lyfts

fram av bland annat Payne och Starrin. (Se uppsatsens avsnitt 2.1.2.) Att vara delaktig i

samhället är också något som empowerment kan leda till och är en viktig del i begreppet.

Delaktigheten i samhället tycks dock stå över valfriheten och den egna viljan till en viss grad.

Att vara delaktig i samhället innebär att kunna inordna sig till viss mån och acceptera de

villkor som samhällsnormen ställer upp:

[…] om man skulle prata om begreppet empowerment så […] tycker jag att det innefattar ju inte
bara […] rättigheter och möjligheter utan det omfattas ju också av krav och skyldigheter. Och jag
menar… ett aktivt deltagande i samhällslivet innebär [att] få möjlighet och ingångar till att kunna
göra det. Och det kanske du behöver rustas på olika sätt. […] du kan ju inte delta i samhällslivet
bara på dina egna villkor utan du måste ju också forma dig utifrån de krav och de villkor som
samhället i stort sätter.

[…] jag är… väldigt förankrad i att tänka att […] jag inte vet vad det finns för samhälle där man
inte har något krav på att man ska bidra utifrån sin förmåga.

[…] om du ska kunna […] styra över ditt eget liv, ta ansvar för ditt eget liv och din familj och din
försörjning och så vidare, så är det ju så att för att du ska kunna göra det […] så måste du ha ett
arbete […] och ska du ha en tillhörighet i samhällslivet, alltså när du ska kunna delta, så innebär
det att jag kan ju inte bara göra det på mina egna villkor, jag måste också foga dem samman med
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de villkor som andra människor och samhället runtomkring mig ställer.

Ansvarstagande är något som socialtjänstens representanter starkt förbinder med

empowerment och delaktighet i samhällslivet. Att kunna ta ansvar för sitt liv, sin situation och

för sin försörjning är förutsättningen för att kunna få makt och bli delaktig i samhället. De

vinster som socialtjänsten kan se med empowerment handlar just om en möjlighet för

individen att få makt och uppnå delaktighet genom att ta ansvar för sin situation:

En vinst är det om det verkligen ger människor makt över sina liv och uppmuntrar dem att ta tag i
sin situation.

[…] det kan ge så mycket tillbaka om jag själv tar ett ansvar för min egen handlingsplan, för min
egen utveckling, för min egen väg att nå mitt mål. Och att det i sin tur också bygger på ditt
självförtroende, tron på att jag faktiskt kan.

Socialtjänsten upplever att dessa åsikter till viss del skiljer sig från vad man anser inom

projektet och att det har förekommit diskussioner kring detta, vilket jag ämnar återkomma till.

Vid en jämförelse med representanter från projektet (projektledning och deltagare)

framkommer en viss skillnad när det gäller maktperspektivet. Representanten från

projektledningen lyfter fram att empowerment inte syftar till att ge den enskilde makt utan att

denne skall få erkänt sin makt och att socialtjänstens uppdrag är att bistå individen att bli

självständig. Denna maktproblematik – skillnaden mellan att ge och ta makt belystes av bland

andra Payne i uppsatsens avsnitt 2.1.2.

Även om det fria valet och möjligheten till självbestämmande är centrala för socialtjänsten i

begreppet empowerment finns det alltså begränsningar, som vi sett. Begränsningen ligger i

synen på vad delaktighet i samhället skall innebära och här förmedlar socialtjänsten en moral

som vi känner igen från Carstens studie som lyftes fram i avsnitt 2.4.3. Carstens fann att

klientarbetet innefattade en kommunitär moral om att klienten skulle underordna sig och

integreras i samhällets gemensamma värderingar om arbetsmoral. Jag återkommer till detta

längre fram när jag diskuterar aktiveringspolitiken. Hasenfeld menar att människovårdande

organisationer är en moralisk verksamhet, där institutionens verksamhet är beroende av

omgivningens stöd och att de därför upprätthåller moralsystem som är institutionaliserade i

samhället. Även Johansson (2002) lyfter fram att organisationens struktur avgörs av normer

och myter i omgivningen. Således blir socialtjänstens förståelse och tolkning av

empowerment begriplig.
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Åsikterna att det finns en begränsning för individens möjligheter och fria val kan förstås mot

bakgrunden av de moraliska värderingar som ligger till grund för socialtjänstens arbete när det

gäller hanteringen av försörjningsstöd. Enligt socialtjänstlagen skall socialtjänsten ta hänsyn

till individens önskemål och behov, men samtidigt ges utrymme för att ställa vissa krav för att

klienten skall anses berättigad till ekonomiskt bistånd. (Se uppsatsens avsnitt 2.3 om insatser

enligt socialtjänstlagen.) Socialtjänsten skall hantera denna dubbla roll; att hjälpa och/eller

utöva makt, för att använda Billqvists resonemang. (Se uppsatsens avsnitt 2.2.2 om

organisationens villkor för mötet mellan socialarbetare och klient.) Tolkningen av begreppet

empowerment begränsas därmed av organisationens regelverk och villkor för

myndighetsutövning. Billqvist menar att en administrativ tradition förhärskar vid hanteringen

av socialbidragsansökningar, där socialsekreteraren agerar utifrån de krav organisationen

ställer och anpassar klientens problem till hur biståndet är utformat. Även om delaktighet och

att utforma åtgärder tillsammans med klienten anses vara ett arbetssätt som förknippas med

empowerment, finns det gränser i detta arbetssätt. Representanter från socialtjänsten

konstaterar att deras organisation och regler kring myndighetsutövningen ställer vissa krav på

hur handlingsplaner skall utformas och hur uppföljning skall gå till, vilket kan vara ett

problem då deltagarna i projektet skall utforma sin handlingsplan på egen hand. Vidare

framkommer att även om klienten är delaktig så har socialtjänsten ändå sista ordet i vad

biståndet eller åtgärden skall mynna ut i. En av representanterna menar att en viktig del i ett

arbetssätt som bygger på att göra klienten delaktig och diskutera med denna är att kunna vara

tydlig med vilka regler och krav som gäller och att ett deltagande i samhällslivet kräver att

man kan lära sig att leva upp till samhällets villkor. På så sätt, som nämndes ovan, får man

större makt över sin livssituation. Den enskilde klienten skall kunna få förklarat för sig hur

han eller hon kan bli berättigad till ekonomiskt bistånd. Reglerna framstår som en

begränsning och som en ram för hur empowerment kan yttra sig, vilket jag ämnar återkomma

till.

Sammanfattningsvis framstår det som att socialtjänsten i sin definition av begreppet

empowerment, och i tolkningen av vad det skall innebära, försöker anpassa det så mycket som

möjligt till de regler som den har för sin verksamhet och till de villkor som organisationen

ställer. Begreppet uppfattas som något positivt och eftersträvansvärt och något som inte i står i

motsatsförhållande till socialtjänstens arbete – den arbetar redan så, det vill säga att göra

klienten delaktig i utformningen av handlingsplanen och att uppmuntra klienten att ta ansvar

för sin situation och sin försörjning, eftersom detta anses vara grundläggande för att kunna få
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makt och delaktighet i samhället. Därmed framstår inte empowerment som ett hot för

verksamheten, även om vissa problem uppstår, vilket jag ämnar återkomma till. Reglerna och

det lagliga utrymmet som ges i socialtjänstlagen framstå som orubbliga och ifrågasätts ej. De

tycks inte heller ge utrymme för någon större handlingsfrihet. Även om det i lagen anges att

kommunen kan ställa vissa krav, ges bilden att kommunen skall ställa vissa krav. Den moral

som man arbetar utifrån är ”rätt” och framstår som ganska självklar. Handlingsfrihet och

delaktighet är bra och positiva begrepp, men de har en gräns.

I uppsatsens avsnitt om empowerment-begreppets innehåll, 2.1.2, lyftes fram att begreppet har

både psykologiska och ideologiska dimensioner. Min tolkning av socialtjänstens uppfattning

om empowerment är att det för denna framstår som något av en läroprocess, där klienten skall

uppmuntras och läras att ta ansvar för sin situation och att få redskap för att kunna bli delaktig

i samhället och kunna delta på de villkor som samhället ställer upp. Här framstår en skillnad

gentemot vad representanterna från projektet anser. För dem handlar det snarare om att

individen redan har en makt och skall få denna erkänd, och att individen skall ges möjlighet

att delta i samhället utifrån sin förmåga. Empowerment innebär för dem ett mål i sig att skapa

ett nytt samhälle och ifrågasätta rådande system och syn på arbete och arbetsmarknad.

3.5 Påverkan av erfarenheterna från empowerment

Ett av uppsatsens syften var att studera ifall erfarenheterna av empowerment påverkat

socialtjänstens aktiveringspolitik, relationen mellan socialarbetaren och klienten samt om

socialtjänstens organisation påverkats på något sätt. I de följande redovisas och analyseras

resultatet av det empiriska materialet.

3.5.1 Aktiveringspolitiken

Carstens menar att arbetslinjen i Danmark låter sig motiveras både utifrån idéer om en

gemensam samhällsmoral – att man skall göra rätt för sig – och utifrån idéer om att stärka den

enskildes möjligheter och utveckling i samhället. ”Aktivlinjen är alltid bra för något”, är en av

hennes slutsatser. Vidare menar hon att arbetslinjen har tre mål: ett syfte att stärka individens

identitetsutveckling och kvalifikationer, ett attitydförändrande syfte och ett syfte att skapa

legitimitet. Eftersom kommunerna inte kan förena de båda principerna helt i sitt arbete väljer

de att lägga tyngdpunkten på en av dem och Carstens fann att den kommun hon studerade



42

oftast lade tyngdpunkten på principerna om en gemensam samhällsmoral – att få klienten att

ändra sin attityd och underordna sig arbetslinjen. (Se uppsatsens avsnitt 2.4.3 och 2.4.4.) Som

visades ovan ger socialtjänstens representanter uttryck för en idé att man som deltagare i

samhällslivet måste ta ett ansvar för sin situation och acceptera de villkor som samhället i

stort ställer. Här finns således ett viktläggande vid att lära och hjälpa klienten att ansluta sig

till denna gemensamma samhällsmoral. Som också visades så tycks inte ett sådant synsätt stå i

konflikt med idéer om empowerment, att främja den enskildes utveckling och stärka dennes

maktställning, eftersom det fria valet har en begränsning och att makten över det egna livet

uppnås med aktivt deltagande i samhälls- och arbetslivet. Därför är de krav på deltagande i

sysselsättning och aktivt arbetssökande som socialtjänsten ställer på dem som söker

försörjningsstöd inte oförenliga med idéerna om empowerment:

[…] för jag menar hur ska jag kunna ta makt över mitt eget liv om jag inte ens kan lära mig att,
inte ens kan förstå vad det är som gäller när jag söker kontakt med en myndighet, eller att när jag
inte behöver arbete för att försörja mig och så vidare, då blir jag ju ställd utanför och kommer
aldrig att ha delaktighet i samhället, för jag menar bidragsberoende är ju… alltså långvarit
bidragsberoende är ju i grunden förödande för människor och människors förmåga och vilja och
självförtroende att faktiskt ta steget ut. Så jag tycker absolut att det [arbetskrav och empowerment]
är förenligt!

Jag har svårt att förstå hur man ska kunna få makt och självförsörjning om man inte aktivt arbetar
på det.

En viss osäkerhet kan dock också skönjas i om arbetskrav och empowerment är förenliga. En

av representanterna från socialtjänsten uttryckte sig så här:

Jag vet inte, jag kan säga så att jag är… väldigt förankrad i att tänka att… arbetskravet är
självklart. […] Så det beror väl på… ja, så att jag tänker så här att det måste väl ändå vara möjligt
att tänka i empowerment utan att tänka att man kan välja att inte göra någonting. I så fall kan jag
inte vara med fullt ut på begreppet, utan jag företräder väldigt mycket, och har det förankrat i mig
själv, att arbetslinjen är en viktig princip, alltså socialbidrag, försörjningsstöd, är skyddsnät när
man inte kan lösa sin försörjning på andra sätt.

Inom projektet förekommer en helt annan hållning än inom socialtjänsten. Representanten

från projektledningen anser att arbetskravet är oförenligt med empowerment eftersom detta

krav syftar till att fostra människor, vilket upplevs som hämmande och beroendeframkallande.

Representanten för projektledningen menar att frågorna om vad som är arbete och

arbetsmarknad är värderingsfrågor. En devis man håller inom projektet är: ”Det finns hur

mycket arbete som helst, det är bara avsaknad av löneutbetalande arbetsgivare.” Vidare menar

man att:

Alla de människor vi har här [på ”Egen makt i Baronbackarna”] är produktiva. Men det läggs inte
ner någon energi för att skapa en marknad för den produktivitet som de besitter. Men av någon
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anledning så kan alltså kommunerna då skapa en intern marknad som innebär att det finns ett antal
människor som, ett jättestort antal människor, som utgör produktionsunderlaget i den kommunala
organisationen, men det de producerar är inte arbete, de producerar aktivering, sysselsättning och
praktik.

Kommunala sysselsättningsåtgärder framstår som meningslösa och hämmande. Alternativet är

att utgå från den enskildes förmåga och intresse istället för att kräva en 40 timmars

sysselsättning/vecka. Som visades ovan menar man i projektet att alla kan arbeta om

arbetsförutsättningarna anpassas till den enskildes förmåga. Arbetstiden framstår som

ointressant.

Jag upplever det som att, utifrån det empiriska materialet, socialtjänstens aktiveringspolitik

inte påverkats av erfarenheterna av empowerment, åtminstone inte som princip eller i sak –

arbetslinjen framstår som självklar. Den påverkan som skett är snarare indirekt, och handlar

om arbetssätt, attityd och bemötande, vilket jag ämnar återkomma till i de följande avsnitten.

För socialtjänsten skiljer sig projektet ”Egen makt i Baronbackarna” inte särskilt mycket från

andra sysselsättning- och aktiveringsåtgärder. Skillnaden upplevs mest handla om att

deltagaren är fullt ansvarig för utformandet av sin handlingsplan och sätter sina egna mål. En

annan skillnad är att socialtjänsten inte kan placera, eller anvisa, klienter dit, utan valet att

delta i projektet måste komma från den enskilde. Ytterligare en skillnad är att socialtjänsten ej

kan kontrollera deltagarnas närvaro, vilket gett upphov till problem som jag ämnar återkomma

till. Vidare framkom att projektet arbetar mer med egenföretagande, vilket man inte gör i

andra sysselsättningsåtgärder. Det är heller ingen form av sysselsättning som socialtjänsten

strävar efter att klienterna skall kunna utveckla, utan det handlar främst om att erhålla ett

arbete, inte skapa det. Intervju med några deltagare i projektet bekräftade också upplevelsen

av dessa skillnader, att man som deltagare får göra vad man själv vill, att det är mindre

tvångsmässigt och att socialtjänsten ej kan kontrollera närvaron. Samtidigt lyfte någon

deltagare fram att skillnaden egentligen inte är så stor eftersom ”man går på socialbidrag

fortfarande.”

Socialtjänsten betraktar alltså projektet som vilket sysselsättnings- och aktiveringsåtgärd som

helst och ställer samma krav på de deltagare som väljer ”Egen makt i Baronbackarna” som de

ställer på andra klienter. Tanken från socialtjänstens sida är att projektet skall leda till arbete

och så mycket som möjligt likna en arbetsplats. Exempelvis uttrycker sig en av
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representanterna från socialtjänsten så här:

Och någonstans så måste ju, tycker jag, alla sådana här projekt också någonstans ha en ram som så
mycket som möjligt liknar arbetslivet. Så att säga, jag kan inte själv bestämma mina arbetstider,
inom mer än den ram som är given.

Någon påverkan på aktiveringspolitiken och de krav som socialtjänsten ställer på

försörjningsstödsökande att denne skall stå till arbetsmarknadens förfogande, aktivt söka

arbete och delta i sysselsättningsåtgärd har således ej skett. Detta kan förstås bland annat

utifrån följande: arbetslinjen kan, som Carstens visar, motiveras utifrån både principer om

gemensam samhällsmoral och möjligheter för individens utveckling. Johansson (2001) visar

att arbetslinjen är ”ett centralt karaktärsdrag i den svenska välfärdsstaten” och att det är en

stark tradition att den enskilde måste arbeta för att vara berättigad till

socialförsäkringssystemet. Denna arbetsmoral präglar socialtjänstens arbete när det gäller

hanteringen av försörjningsstödet. Som Hasenfeld menar är människovårdande organisationer

en moralisk verksamhet som är beroende av samhällets stöd och därför upprätthålles

moralsystem som är institutionaliserade i samhället. Aktiveringspolitiken och arbetslinjen

framstår som självklara och som det enda sättet för att få människor integrerade i samhället.

I fallstudien blir det väldigt tydligt i diskussionen om empowerment och arbetskrav att

empowerment har en stark politisk dimension. Frågan tycks vara en av stötestenarna mellan

projektet ”Egen makt i Baronbackarna” och socialtjänsten. Med hjälp av Carstens resonemang

att kommunen måste välja var den skall lägga tyngdpunkten i sin myndighetsutövning – om

den skall främja individens utveckling och val av livsprojekt eller om den skall rikta in sig på

att lära och hjälpa klienten att uppgå i den gemensamma samhällsnormen – blir förhållandet

mellan socialtjänsten och projektet tydligt. För socialtjänsten förefaller målet för klientarbetet

i samband med försörjningsfrågan vara att just utrusta klienten för att delta i samhället och

klara av att hantera de villkor som samhället ställer. För projektet handlar det snarare om att

skapa en ny verksamhet och arbetsmarknad utifrån individernas förutsättningar och intresse,

där valet av livsprojekt är mer i fokus.

För socialtjänsten är alltså arbetskravet ett led i en läroprocess som leder till empowerment,

som visades ovan, och därför står empowerment inte i motsats till aktiveringspolitiken.

Socialtjänsten har inte behövt omvärdera sin syn på aktiveringspolitiken, eftersom den ingår

som en viktig del i dess syn på och definition av empowerment. Som lyftes fram i uppsatsens
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avsnitt 2.4.4 om arbetslinjen, individens utveckling och empowerment, finns åsikter om

huruvida empowerment låter sig förenas med kraven om arbete och sysselsättning. Här menar

Slettebø att då aktiveringen blir ett mål i sig främjas inte den enskildes utveckling och

empowerment-ideologins centrala begrepp bryts. Problemet är att när argumenten om

integration, tillhörighet och ökad kompetens inte räcker tar myndigheten ofta till de moraliska

argumenten om att klienten skall göra ”rätt” för sig. Utförandet av arbetslinjen riskerar att

förstärka myndighetens förmyndarroll och klienten ställs i en underordnad position. Även

Carstens menar att risken för tvång är överhängande och att tvång endast bör användas för att

säkra att individen faktiskt gör ett välinformerat och väl övervägt val. Vidare menar hon att

om samhället skall arbeta för att stärka individens identitet, och betona detta i

aktiveringspolitiken, måste den moraliska tonen i arbetet nedtonas. Här finns således ett

problem och en utmaning för socialtjänsten, när det gäller klientarbetet, och jag ämnar

återkomma till det längre fram.

Att socialtjänsten ”väljer” att lägga tyngdpunkten på den mer kommunitära principen, för att

använda Carstens begrepp, i samband med hanteringen av försörjningsstödsansökningar, kan

också förstås utifrån Billqvist resonemang om hur socialtjänstens organisation och dess

villkor för arbetssättet ställer socialarbetaren i en ambivalent situation; att hjälpa och/eller

utöva makt. Som nämndes ovan agerar socialsekreteraren utifrån de krav organisationen

ställer och hur biståndet är utformat styr hur klientens problematik behandlas. Arbetskravet

blir därmed inte ifrågasatt. Socialarbetarens strategi i mötet med klienten är att hänvisa till

normer och regler. Mer om detta i följande avsnitt.

3.5.2 Relationen mellan socialarbetaren och klienten

När det gäller relationen mellan socialarbetaren/socialtjänsten och klienten så upplever en av

socialtjänstens representanter att denna har försämrats, så till vida att socialtjänsten har

förlorat kontakten med klienten sedan den gått in i projektet. Detta upplevs som negativt både

ur myndighetssynpunkt och ur klientsynpunkt. Socialtjänsten har förlorat kontrollen över vad

klienten gör i projektet, eftersom den inte kan kontrollera närvaron där. Detta har bland annat

lett till en del missförstånd som drabbat klienten negativt i samband med bedömningen av

rätten till bistånd. Vidare anses också att socialarbetarna inte kan vara med och stötta klienten

eller följa upp hur det går för denne. Denna aspekt av förlorad kontakt bekräftas också av

några av projektets deltagare som menar att socialtjänstens medverkan inte märks. En av
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deltagarna upplever dessutom att socialtjänsten ”släppte taget för snabbt” och att detta varit

negativt.

I projektet tycks klienten ha fått ett större eget ansvar och utrymme att utforma sin

verksamhet, vilket försvårat för kontakten med socialtjänsten och försvårat för dess

myndighetsutövning. Klientens nyvunna utrymme har inneburit att socialtjänsten förlorat en

del av sin kontroll över vad klienten gör, vilket upplevs som ett problem när rätten till bistånd

skall bedömas, framförallt gäller detta kontrollen av närvaron på projektet. Därför har

socialtjänsten tillsammans med projektet funnit en lösning för hur närvarorapporteringen skall

gå till och numera skall klienten själv redovisa sin närvaro för socialtjänsten. På så sätt har

klienten fått en lite annorlunda ställning gentemot socialtjänsten, där det egna ansvaret och

tilliten till klienten stärkts. Ett kontrollmoment över klienten har försvunnit.

Det finns också en tro inom socialtjänsten att erfarenheterna av empowerment kan ha påverkat

attityderna gentemot klienten. Även om socialtjänsten redan arbetar med att göra klienten

delaktig tror den att klientens ställning kan komma att stärkas:

[…] för försörjningsstödet så tror jag att det kan bli en påverkan att ännu mer tänka utifrån […]
den enskilda och inte hamna i ”nu skickar jag dig dit och så…” fast jag tycker inte om att säga så,
för jag tycker att man väldigt mycket har det synsättet, men ändå, jag tror att ett sådant synsätt
stärker respekten för den enskilde personen, valmöjligheter och ja… istället för andras lösningar så
att säga.

[…] det här skulle ju ändå kunna ge oss [socialtjänsten] någonting tillbaka om man säger att vi
skulle kunna titta på vårt arbete utifrån ett annat perspektiv och se: finns det saker i det sätt vi
bestämt att vi ska arbeta på som vi kanske skulle kunna förändra och förbättra eller för att mer
liksom få människor delaktiga även i den planering som vi gör, även om man inte deltar i det här
projektet då.

Mer om detta i nästa kapitel, om möjligheterna för påverkan av empowerment. Angående

kraven på projektets deltagare och de krav som myndighetsarbetet formas av säger en av

socialtjänstens representanter så här:

[…] man [projektet] har jobbat väldigt mycket på det här att säga att det är deltagarnas skäl och
deras fria vilja, men eftersom de här personerna också uppbär försörjningsstöd så innebär det att vi
har vissa krav på oss som handläggare som jobbar med myndighetsdelen som handlar om att vi
måste ha en handlingsplan i de här ärendena så att folk inte [bara] löpande får pengar. […] vi har
också ett uppföljningsansvar och vi har ju också – alltså när vi sen ska utreda huruvida en person
är berättigad till bistånd eller inte, så innebär ju det att vissa uppgifter måste vi ha, och det innebär
ju alltså en fortlöpande kontakt med den verksamhet som personen deltar i.
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Kraven har alltså inte förändrats, men klienten tycks ha fått en lite annan roll i mötet med

socialsekreteraren i samband med försörjningsstödsansökan, där möjligheten för

socialsekreteraren att kontrollera minskat och klientens egenansvar ökat. Socialarbetaren har

inget annat val än att godta de uppgifter och den handlingsplan klienten lämnar. Kraven och

reglerna kring biståndet står till synes i konflikt med den roll som klienten erhåller vid

projektet – att ansvaret för handlingsplan och närvarorapportering helt ligger på klienten.

Socialtjänsten kan inte utföra det arbete som den är ålagd att göra. Socialtjänsten förlorar

därmed den kontroll som är nödvändig för att tillgodose de krav som myndigheten ställer.

När det gäller bedömningen av rätten till bistånd har klientens position inte förändrats. Här är

det myndighetens regler som gäller. Även om klienten anses delaktig i utformandet av

handlingsplanen, så verkar inte delaktigheten gälla beslutsfattandet. Däremot så uppfattas det

från socialtjänstens sida som viktigt att klienten får tydlig information om vad som gäller, så

att han eller hon kan lära sig hur man kan bli biståndsberättigad. Detta förfaringssätt anser en

av socialtjänstens representanter också är förbundet med ett empowerment-inriktat arbete,

eftersom tydligheten i reglerna gör det möjligt för individen att veta vad som gäller och att

myndigheten alltid är konsekvent och behandlar alla sökande lika:

[…] genom att vi som myndighet är tydliga med, alltså vilka krav som ställs för rätten till
försörjningsstöd, så tydliggör ju vi att ”det är det här och det här som gäller”, ja då kan den som
kommer till oss vara rätt så trygg med det […] då behöver liksom inte det bli så komplicerat för
människor, för jag tror mindre inflytande och mindre empowerment det blir det när myndigheten
är väldigt otydlig och det är lite hugget som stucket.

Problematiken som uppstått kring relationen mellan socialarbetaren och klienten låter sig väl

förstås mot bakgrunden av Billqvists resonemang, som nämnts ovan. Hon menar att den

administrativa traditionen är förhärskande vid klientarbetet i samband med

socialbidragsansökningar, där klientens behov och problem definieras utifrån de regler och

krav myndigheten har till sitt förfogande. Socialarbetarens strategi i mötet med klienten är att

hänvisa till regler och normer, vilket uttrycks i citatet ovan. Socialtjänsten är tydlig i vad som

gäller. Delaktigheten, inflytandet och diskussionen med klienten har här sin gräns och

socialarbetaren fångas i den ambivalenta situationen att hjälpa klienten och/eller utöva makt.

Representanterna från socialtjänsten uttrycker en hållning, som vi sett ovan, och en vilja att

arbeta tillsammans med klienten och att detta är viktigt. Samtidigt framstår, i det empiriska

materialet, reglerna och moralen kring dessa som begränsningar i ett sådant arbete. Jag

upplever det som att det är något av en kamp om klienten mellan socialtjänsten och projektet
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och dess deltagare; en kamp där socialtjänsten som har förlorat kontrollen över klientens

närvaro och sysselsättning försöker finna lösningar för hur kontrollen skall återupprättas och

där klienter, som upplever (vilket framkommit i intervjun med deltagarna) att socialtjänsten

”vill visa att de bestämmer och har makt”, har fått större makt att välja sin sysselsättning och

målsättning. Samarbetet kring och med klienten tycks ha gått förlorat, vilket är ett problem

som socialtjänstens representanter påtalat och som jag ämnar återkomma till.

3.5.3 Organisationen i övrigt

Jag har redan varit inne på huruvida organisationen påverkats av erfarenheterna om

empowerment men detta skall utvecklas och förtydligas här med fokus på organisationens

arbetssätt och organisationens regelverk.

När det gäller de arbetssätt som försörjningsstödet inom socialtjänstens organisation använder

sig av så har ovan visats att det präglas av att vissa handlingar skall utföras. Det skall finnas

en handlingsplan som socialarbetaren utformar tillsammans med klienten, det skall göras en

uppföljning och om klienten deltar i en sysselsättningsåtgärd skall närvaron kontrolleras

genom att rapportering från verksamheten sker. En av socialtjänstens representanter menar att

de är skyldiga enligt lagstiftning att arbeta på detta sätt:

[…] vi är ju en myndighet som också är ålagda enligt lagstiftning att ha en handlingsplan i varje
ärende, vilket gör att vi i högre grad måste vara involverade och vi måste också ställa den
handlingsplanen i förhållande till de regler vi har, alltså lagstiftning, riktlinjer och så vidare.

[…] vi har också ett uppföljningsansvar och vi har ju också, alltså när vi sen ska utreda huruvida
en person är berättigad till bistånd eller inte, så innebär ju det att vissa uppgifter måste vi ha, och
det innebär ju alltså en fortlöpande kontakt med den verksamhet som personen deltar i.

I de ärenden en klient deltar i projektet ”egen makt i Baronbackarna” har detta arbetssätt stött

på hinder. Som visats ovan är klienten själv helt ansvarig för upprättandet av handlingsplanen

och socialtjänsten har fått finna sig i detta, vilket inte passar med regelverket, vilket jag ämnar

återkomma till. Eftersom projektet inte rapporterar klienternas närvaro till socialtjänsten har

ytterligare ett problem uppstått, då socialtjänsten anser att den måste ha uppgiften för att

kunna bedöma rätten till bistånd. Detta problem har enligt en av socialtjänstens representanter

också lett till att ”det uppstått en massa förvecklingar”, vilket fått konsekvenser för klienten.

Representanten för socialtjänsten menade att eftersom de ”inte alla gånger vetat vilka

[klienter] som varit aktiva och hur så har det ställt till problem”. Vidare har klientens ökade
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”frihet” och egenansvar lett till en förlorad kontakt, eller om man så vill; kontroll över

klienten, vilket gjort att regelrätta uppföljningar ej kunnat göras. Nya former i arbetssättet har

därför fått uppstå.

Det tydligaste exemplet på ett förändrat arbetssätt är närvarorapporteringen. Just

närvarorapporteringen är en fråga som blivit en stötesten mellan socialtjänsten och projektet

och en fråga som kommit i fokus just på grund av diskussionerna kring empowerment.

Socialtjänstens representanter menar att:

Därför att de [”Egen makt i Baronbackarna”] tycker att det inte liksom, det ska inte ligga i
projektets… det är inte en del av projektets natur, om man säger så, att de ska liksom skicka
närvaron till oss, det ligger inte i det här begreppet empowerment då.

Ja, det var ju ganska intressant – för då, om jag säger att egenmaktsprojektet ju mycket handlar om
också att lyfta fram och belysa vad man ser för hinder, så kan ju jag se att i vissa lägen så har man
tänkt att det ska vara så som vi tänker utifrån egenmakt, och då blir det en kollision med hur det
ser ut, och där har den här enkla fråga då som rapportering av personer […]. Och då runt det är
försörjningsstödets behov och tanken i projektet att ”ja, men det är ju upp till den enskilde och vi
skickar inga listor […]” så har man ju liksom sett de här kollisionerna, va, och där jag tror att det
handlar om ömsesidigt lärande då.

Som nämnts tidigare så är det den klient som deltar i projektet som själv skall rapportera sin

närvaro till socialtjänsten. Som visats ovan ser jag detta som en av orsakerna till att relationen

mellan socialarbetaren och klienten också påverkats, där klienten fått större utrymme, ansvar

och tillit inför myndigheten. Lösningen av problemet har framstått som nödvändig eftersom

socialtjänsten måste ha närvaron för att kunna bedöma rätten till bistånd. Det framkommer

också i en av intervjuerna med socialtjänstens representanter att det finns en idé om hur

problemet med uppföljning skall ske där en tanke är att ha gemensamma uppföljningar med

olika professioner kring klienten. I detta sammanhang kan då klienten också redovisa sin

närvaro. Planer finns också på att en socialsekreterare från försörjningsstödsfunktionen skall

ut och jobba i projektet en eftermiddag i veckan.

Det förändrade arbetssättet kan alltså ses som en följd av det empowerment-inriktade

arbetssättet i projektet ”egen makt i Baronbackarna”, där klienten tar större ansvar och

kontroll över sin situation. Som vi har sett är empowerment i sig inget hinder eller problem

för socialtjänsten, men vid tillämpningen av empowerment-idéerna så har vissa problem

uppstått. Följden har blivit att detta ibland krockar med socialtjänstens regelverk och därför

har nya arbetssätt fått uppstå för att dels tillfredsställa projektets idéer om empowerment och

dels för att tillfredsställa myndighetens krav. Det nya arbetssättet kan också ses som en
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lösning för att återupprätta den förlorade kontrollen. Organisationens regelverk har däremot

inte påverkats av erfarenheterna av empowerment-arbetet, vilket kanske inte är så konstigt,

eftersom den enskilda socialtjänsten inte har någon större kontroll över detta regelverk. Vad

som däremot kan uppmärksammas är organisationens förhållningssätt till reglerna. Som vi

sett ovan framstår reglerna och moralen kring dessa som okränkbara. Bland annat anses det

självklart att ställa arbetskrav, trots att socialtjänstlagen nämner detta krav som en möjlighet

för socialtjänsten. Detta påtalas också av representanten för projektledningen. Det är ganska

vanligt att representanterna för socialtjänsten i det empiriska materialet hänvisar till lagen och

reglerna som det avgörande ordet, vilket är en strategi som Billqvist påtalar i sina resonemang

om klientarbetet. Ett exempel på ett försök från projektets sida att påverka regelverket kring

försörjningsstödet ger en av socialtjänstens representanter. I projektbeskrivningen ville

projektet att det skulle stå att de deltagare som hade försörjningsstöd skulle kunna ha en

inkomst utan att socialtjänsten tog hänsyn till den inkomsten, som ett slags flitpeng för

deltagandet i projektet. Detta accepterade inte den ansvariga politiska nämnden:

[…] för det är ju […] en väldigt stor politisk fråga och det är en lagfråga. Alltså hela
konstruktionen av försörjningsstödet är ju att det är det skyddsnät som finns när alla andra
möjligheter är uttömda och att i princip alla inkomster du har av olika inkomster du har av olika
slag, alltså räknar man som en inkomst, och sen fyller man på om inte de inkomsterna räcker, upp
till norm, eller vad man då har bedömt att en familj behöver. Så därför blir det en helt annan
princip om man skulle säga att ”du får försörjningsstöd men du får också den här inkomsten som
ett plus, och utan att vi bryr oss om att avräkna det”. Så lagmässigt uppfattade jag att… ja, det är
helt emot den principen, så att säga, va. Sen kan man ju alltid lyfta sådana frågor för politiska
ställningstaganden.

I skrivningen blev det i slutändan så att man kom överens om att skriva att frågan skulle

kunna prövas i det enskilda fallet, när en deltagare sökte försörjningsstöd. Enligt

representanten för projektledningen blev det avslag, från socialtjänstens sida, på en sådan

begäran.

En av socialtjänstens representanter uttrycker kritik mot hur projektet skötts rent

administrativt, vad gäller information, handlingar och budget. Denna kritik kan tolkas som ett

uttryck för ett slags kulturskillnad mellan socialtjänstens organisation och projektets arbetssätt

och kritiken belyser de villkor som socialtjänsten som myndighet har att handskas med i sitt

arbete. Det kritiska förhållningssättet gentemot projektets administration belyser också

socialtjänstens frustration och känsla av ”maktlöshet” och låga grad av kontroll över det som

händer i projektet.
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Som var fallet även i tidigare resonemang kan empowerment-påverkan på organisationens

arbetssätt och regelverk förstås utifrån teorierna om socialtjänstorganisationens villkor för

klientarbetet. Hanteringen av försörjningsstödet präglas av en administrativ tradition, där

reglerna styr hur arbetet skall utföras. I förhandlingarna är, som Billqvist påpekar, klienten i

underläge då denne kanske inte alltid känner till reglerna. Samspelet mellan socialsekreteraren

och klienten sker på socialsekreterarens villkor. Utifrån ovanstående kan vi konstatera att det

är tydligt att den administrativa traditionen är förhärskande. Då problem uppstått kring viktiga

redskap som handlingsplan och närvarorapportering har socialtjänsten varit tvungen att finna

nya lösningar för att kunna tillgodose de formella krav som myndighetsutövningen kräver.

3.6 Empowerment som projekt – möjligheterna att påverka

Under insamlandet av materialet föddes frågor kring vad som krävs för att erfarenheterna av

empowerment i projektet ”Egen makt i Baronbackarna” skall lämna avtryck på socialtjänsten.

Som avslutning på fallstudien ämnar jag därför, med hjälp av den teori om empowerment-

baserat socialt arbete och teorier om socialtjänstens organisation som presenterats i uppsatsen,

för fördjupad förståelse av de krafter som präglar mötet mellan socialtjänsten och

empowerment diskutera de möjligheter och hinder för en påverkan som kunnat skönjas i det

empiriska materialet.

En uppfattning hos representanterna från både socialtjänsten och projektet ”Egen makt i

Baronbackarna” är att socialtjänstens organisation ännu inte påverkats nämnvärt av

deltagandet i projektet och utifrån erfarenheterna av empowerment. Upplevelsen är att de just

nu är inne i en förändringsfas. Projektet har som tidigare påpekats varit igång i cirka ett år. Jag

har dock ovan visat att socialtjänstens arbetssätt och relationen mellan socialarbetaren och

klienten har påverkats. Däremot påverkades inte aktiveringspolitiken eller regelverket.

Representanter från socialtjänsten menar att möjligheterna till lärande för socialtjänsten är

goda, men att det förutsätter att samarbetet kring projektet förbättras och att det förs mer

diskussioner om begreppet empowerment, vilket de också tror är på väg att komma till stånd.

En av socialtjänstens representanter uttrycker möjligheterna så här:

Och det här skulle ju ändå kunna ge oss någonting [socialtjänsten] tillbaka om man säger att vi
skulle kunna titta på vårt eget arbete utifrån ett annat perspektiv och se: finns det saker i det sätt vi
bestämt vi ska arbeta på som vi kanske skulle kunna förändra eller förbättra eller för att mer
liksom få människor delaktiga även i den planering som vi gör, även om man [klienten] inte deltar
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i det här projektet då.

En annan av socialtjänstens representanter uttrycker att erfarenheterna av empowerment

mycket väl kan bidra till en ”attitydförskjutning” när det gäller respekten för den enskilde

personen och ett betonande av valmöjligheter. Representanten tror också att erfarenheterna

från projektet kan bidra till en ökad diskussion om synen på arbetsmarknad och vägen mot

ökad självständighet för individen:

[…] det skulle vara positivt om kommunen mer diskuterade de frågorna: ”vilka vägar tror vi på”
och ”vilka vägar verkar mest framgångsrika i att hjälpa människor i någon slags självständighet, ja
i att ha makt över sitt eget liv på något sätt”. Det är inget självklart för mig… Och det här projektet
är väl ett försök att se en väg då.

Det finns alltså tankegångar om att erfarenheterna av projektet mycket väl kan bidra till att

socialtjänsten och kommunen funderar över alternativa vägar för individens försörjning.

Representanten för projektledningen uppfattar att socialtjänstens ambition att ta intryck är

stark, men uttrycker samtidigt att: ”Men från ambitionen till att verkligen… problematisera

kunskaper och omvandla det till någon konkretisering för en förändringsprocess, där är vi inte

framme än […].”

Ur det empiriska materialet kan identifieras faktorer som är utmaningar för socialtjänstens

organisation och för projektet ”Egen makt i Baronbackarna” för att empowerment och

erfarenheterna från projektet skall kunna ge avtryck på socialtjänsten. Dessa är knutna till

bland annat frågan om samarbete (med och kring klienten), diskussionen om empowerment

och de villkor som socialtjänstens organisation präglas av. Även den organisationsform som

empowerment-arbetet bedrivs i kan ses som en utmaning.

När det gäller fråga om samarbete så lyfter samtliga representanterna för socialtjänsten upp att

det förekommit samarbetssvårigheter med projektet. Som framgått ovan handlar en del av

dessa samarbetssvårigheter om skillnaden i synsätt på frågan om empowerment och hur det

skall ta sig konkret uttryck i arbetssätt och verksamhet. Det har blivit en kamp om vilket

utrymme klienten skall ha, där socialtjänsten förlorat i kontroll över situationen. Det framstår

som ett problem för socialtjänsten, men också för klienterna, att kontakten och samarbetet

mellan socialarbetaren och klienten har minskat. Socialtjänsten har förlorat möjligheten att

kontrollera att klienten gör vad som på denne ankommer men har också förlorat möjligheten
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att stödja och hjälpa klienten i dennes utveckling.

Som jag tidigare lyft fram i uppsatsens avsnitt 2.1.3, om att bedriva empowerment-inriktat

socialt arbete, så betonar Simon vikten av en fungerande relation mellan socialarbetaren och

klienten, där klienten erhåller stöd i sin situation. Vidare betonas vikten av nätverket kring

klienten och att makten utvecklas i relation med andra. Grunden i relationen är ett gott

samarbete, där klienten och socialarbetaren ingår i en allians och där utmaningen för

socialarbetaren är att stå emot att anta ett kontrollerande och bestraffande beteende. Det anses

också viktigt att hålla en ständig dialog kring vad som skall göras. Vikten av samarbete lyfts

också fram av Larsson som menar att utjämnandet av maktbalansen inte skall betraktas som

ett nollsummespel, där en person eller grupp tar makten på någon annans bekostnad. Även

Gutiérrez fann i sin studie om organisationsformer som främjar empowerment, att ett gott

samarbetsklimat som främjar utbyte av kunskaper och erfarenheter är en förutsättning för ett

praktiserande av empowerment.

En annan problematik, utifrån Paynes resonemang, som kan uppstå när maktkamp betonas

före samarbete är risken att grupper ställs mot varandra. Projektet tycks ha resulterat i att

relationen mellan socialarbetaren och klienten har försämrats och att den snarare präglas av

kamp än av samarbete. Här finns således en utmaning för socialtjänsten och projektet att finna

samarbetsformer runt, och med, klienten för att åstadkomma en för klienten mer utvecklande

relation. Positivt är dock att ett kontrollmoment över klienten (närvarorapporteringen)

försvunnit, vilket kan bana väg för en relation som baseras på större tillit till klienten. Frågan

om det egna ansvaret och överflyttandet av makt till klienten är ett område som omgärdas av

risker. Som tidigare påpekats så menar Payne att myndigheten måste kunna acceptera att

klienten tar makt i relationen, men utan att ansvaret för social förändring helt läggs på den

enskilde. Utrymme för myndigheten att ge stöd till klienten måste finnas. För deltagarna i

projektet verkar detta moment ha gått förlorat i samband med det ökade ansvaret, vilket

bekräftas både av socialtjänstens representanter och intervjuade deltagare. Som också nämnts

tidigare anser Gutiérrez, liksom Slettebø, att det är en utmaning för

myndigheten/organisationen att hantera balansgången mellan att respektera klientens

autonomi och att ”styra upp” när det är nödvändigt.

Kopplat till problemen kring samarbetet är avsaknaden av en levande diskussion om

empowerment. Representanterna för socialtjänsten efterlyser en mer omfattande diskussion

kring begreppet empowerment och vad det skall innebära i praktiken. En av socialtjänstens
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representanter menar att:

[…] vi för för lite diskussion kring alltså begreppet och vad det innehåller och vad det står för, för
oss, alltså parter som är inblandade i det här. För jag tror faktiskt att allstå en del av de här ska vi
säga hindren då som vi stött på i vårat samarbete handlar om att vi definierar det här på väldigt
olika sätt, tror jag. Och det utgör naturligtvis ett hinder inte bara för deltagarna utan även, jag
menar det utgör ett hinder för deltagarna om vi inte är överens om saker och ting, men även för oss
som myndighet och för projektet.

Vikten av att hålla en levande diskussion kring begreppen stöds som visats tidigare av bland

andra Adams, Simon, Payne och Gutiérrez. Både Adams och Payne menar att det finns en risk

att termen empowerment används oreflekterat och ”slarvigt”, vilket får tillföljd att

praktiseringen av empowerment blir urvattnad. Simon, Adams och Gutiérrez betonar vikten

av en reflekterande praktik för att empowerment inte skall reduceras endast till ett tomt

begrepp. Vidare är det, som bekräftas av Gutiérrez, grundläggande att personalen i en

empowerment-praktik delar värderingarna kring empowerment och håller denna filosofi

intakt.

När det gäller socialtjänstens organisation anser jag att den är en stor utmaning för dem som

vill påverka den i riktning mot en mer empowerment-inriktad praktik. Som vi sett är

organisationens krav på hur myndighetsutövningen skall gå till och dess regelverk och

moraliska värderingar om arbetslinjen ganska immuna mot idéerna om empowerment.

Regelverket styr socialtjänstens handlande och som vistats så anpassar socialtjänstens

representanter sin tolkning och uppfattning om empowerment till regelverket och

värderingarna bakom aktiveringspolitiken. Här är utmaningen att, med hänvisning till

Carstens, i klientarbetet tona ned aktiveringspoltikens värderande och moraliska syfte, för att

främja individens utveckling och autonomi.

Den påverkan som skett på arbetssättet kring närvarorapportering och liknande kan, som

vistas, förstås som dels en vilja att ta intryck av empowerment-idéerna och dels som ett sätt att

upprätthålla de krav som myndigheten ställer på hanteringen av försörjningsstödsansökningar.

Som framgick i kapitlet om socialtjänstens organisation, 2.2, innehåller socialtjänstens

myndighetsutövning, enligt Billqvist, en social kontroll som utgör ett hinder för ”ett hjälpande

och frigörande arbete”. Som nämndes tidigare är det, enligt Gutiérrez, en utmaning för

socialarbetaren att finna en balans mellan ett accepterande av klientens autonomi och ett

uppstyrande arbete när så behövs. Här är socialarbetarna fångna i en svår situation, enligt

Billqvist; även om de ”vill väl” begränsas de ofta av en byråkratisk organisation med regler,
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normer och krav på kontroll. Som påpekats så är det, enligt bland andra Simon, förödande för

relationen mellan socialarbetaren och klienten i ett empowerment-praktiserande arbete att

anamma kontrollerande och bestraffande beteenden.

Slutligen några ord om att driva empowerment-arbete i projektform, vilket också kan ses som

en utmaning för viljan att påverka socialtjänstens organisation: i uppsatsens avsnitt 2.2.4

lyftes några centrala problem kring projekt som begrepp och arbetsform upp. Där framkom

exempelvis att det kan finnas dolda, och bland de olika aktörerna sinsemellan olika, syften

med projektet. Som visats framkom att socialtjänstens representanter betraktar projektet

”Egen makt i Baronbackarna” som i princip vilken aktiveringsåtgärd som helst, medan själva

projektet ger uttryck för en mer långtgående vilja till utveckling av systemet och

arbetsmarknaden. Det kan också finnas ett syfte från kommunen att med projektet, som Sahlin

påpekade, stärka den egna organisationens ekonomi. Det framkommer i intervjuerna med en

av socialtjänstens representanter att det sågs som positivt med de EU-medel som projektet

kunde inbringa. Vidare menade Sahlin att förnyelse inte behöver leda till en utveckling, utan

kan vara en engångsföreteelse. Representanten för projektledningen uttryckte att det tidigare

inom socialtjänstorganisationen förekommit förslag på förändringar som väl stämmer överens

med projektets värderingar, men eftersom dessa idéer inte passade med den kommunala

strukturen blev de inte möjliga att genomföra. Därför tror representanten att många såg en

möjlighet att genomföra dessa idéer på en neutral plats, utanför den ordinarie verksamheten.

Det kan således finnas en risk att idéerna också stannar i projektet. Vidare uttryckte

representanten för projektledningen att intresset för projektet tycktes lågt för närvarande,

eftersom socialtjänsten och kommunen genomgår organisationsförändringar. Frågan är då

vilken betydelse erfarenheterna av empowerment har i dessa organisationsförändringar. Ett

annat problem som kan uppstå i ett projekt och som kan knytas till diskussionen ovan, är att

slitningar mellan parterna i projektet och den ordinarie verksamheten kan uppstå, vilket

förhindrar att nya metoder och idéer kan överföras från projektet. Som visats ovan har det

förekommit meningsskiljaktigheter om vad begreppet empowerment skall innebära och

arbetet tycks snarast ha präglats av en kamp än av samarbete. Samarbete och diskussion kring

fråga empowerment får därför betraktas som en förutsättning för att empowerment skall ha

någon verkan på det sociala arbete som socialtjänsten utför.
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4. Avslutning

4.1 Sammanfattning

Uppsatsen syfte var att studera mötet mellan empowerment och socialtjänsten ur

socialtjänstens perspektiv. Begreppet empowerment framstår som komplext och svårfångat

med omfattande innebörd. Empowerment ses både som process och mål och rör sig på flera

olika nivåer, från individ till samhälle. Centralt är frågan om makt och maktbalansen mellan

etablerade i samhället och förtryckta grupper, där förtryckta skall finna högre grad av kontroll

över sin situation.

Med fallstudie som strategi studerades en socialförvaltnings erfarenheter av empowerment för

att ta reda på hur socialtjänsten förstår och tolkar begreppet empowerment och om

erfarenheterna av empowerment påverkar socialtjänstens arbete med inriktning på

försörjnings- och aktiveringsfrågor, dess organisation samt relationen mellan socialarbetare

och klient. Vidare söktes svaret på hur graden av påverkan kan förklaras och vilka

möjligheter/hinder för påverkan som kunde identifieras. Som fall valdes Örebro kommun där

en socialförvaltning deltar i projektet ”Egen makt i Baronbackarna” – ett projekt med

empowerment-inriktning, finansierat av Europeiska sociala fonden. Projektet syftar till att

utifrån ett egenmaktsperspektiv tillvarata individers erfarenheter, bredda den lokala

arbetsmarknaden och utveckla sysselsättningar och gemenskap som bygger på deltagarnas

intresse, behov och förmåga. Projektet används av socialtjänsten bland annat som

aktiveringsåtgärd för försörjningsstödsansökande.

Som datainsamlingsmetod användes kvalitativa intervjuer. Intervjuer skedde med tre

representanter för socialtjänsten, varav en socialsekreterare med erfarenhet av arbete med

deltagare i projektet, en med ledarerfarenheter av försörjningsstödsarbete och en person med

övergripande planeraruppgifter och erfarenhet av projektets utvecklingspartnerskap. Vidare

gjordes intervjuer med en representant från projektledningen och med fyra projektdeltagare.

De teoretiska utgångspunkter som uppsatsen byggde sina resonemang på var teorier och

forskning om empowerment som metod och förhållningssätt inom socialt arbete, forskning

om socialtjänstens organisation och om villkoren för relationen mellan socialarbetare och

klient samt forskning om aktiveringspolitik och dess bakgrund. Även teorier om projektarbete

berördes.
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Fallstudien visade att socialtjänsten i sin definition av begreppet empowerment, och i

tolkningen av vad det skall innebära, anpassar den till verksamhetens regler och

organisationens villkor. Begreppet uppfattas som positivt och eftersträvansvärt och som något

som inte står i motsatsförhållande till socialtjänstens arbete, då den uppfattar att den redan

arbetar så, det vill säga med att göra klienten delaktig och uppmuntra att klienten tar ansvar

för sin situation och försörjning. Detta är centralt då socialtjänsten anser att det är

förutsättningen för att kunna få makt och delaktighet i samhället. Klienten måste lära sig att

anpassa sig till samhällets villkor och normer. Därmed finns begränsningar för den egna viljan

och makten. Socialtjänstens verksamhet inom försörjningsstödsarbetet bygger på en

administrativ tradition där socialsekreteraren agerar utifrån de krav organisationen ställer och

anpassar klientens problem till hur biståndet är utformat. Socialtjänstarbetet inom detta

område är också en moralisk verksamhet, där arbetslinjen råder – man skall arbeta och göra

rätt för sig.

När det gäller påverkan av erfarenheterna av empowerment visade fallstudien att

aktiveringspolitiken inte påverkats eftersom arbetslinjen är självklar. Samma krav, att stå till

arbetsmarknadens förfogande och delta i sysselsättning, ställs på projektets deltagare som på

andra som söker försörjningsstöd. För socialtjänsten är ett aktivt deltagande i arbetslivet en

förutsättning för att uppnå en maktposition i samhället. De krav som socialtjänsten ställer

anses därför inte vara oförenliga med ett empowerment-synsätt. I detta avseende skiljer sig

socialtjänstens syn från projektrepresentanternas. Där anses arbetskravet främst syfta till att

fostra människor, vilket anses hämmande och beroendeframkallande.

Relationen mellan socialarbetare och klient anses ha påverkats till det sämre. Socialtjänsten

menar att det är negativt både ur klientsynpunkt och ur myndighetssynpunkt. Kontrollen över

klientens sysselsättning och närvaro har gått förlorad, då socialtjänsten ej får kontrollera

närvaron. Vidare har socialtjänsten förlorat möjligheterna att stötta klienten, då kontakten dem

emellan minskat. Eftersom de regler och krav som socialtjänsten har för sitt myndighetsarbete

inte förändrats står detta i konflikt med organisationens villkor. Därmed har nya arbetssätt fått

uppstå, vilka handlar om att klienten själv har fått ansvaret för att redovisa sin närvaro. Denna

lösning har framstått som nödvändig för att socialtjänsten skall kunna bedöma rätten till

bistånd, eftersom närvaron i sysselsättning är grundläggande för det. Organisationens

arbetssätt har alltså påverkats, men inte dess regelverk. Även om det förändrade arbetssättet

kommit till stånd för att tillfredsställa myndighetens regler och krav har det lett till en
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förändrad position för klienten som fått större ansvar för sin sysselsättning och som slipper ett

kontrollmoment.

Graden av påverkan låter sig förklaras utifrån teorier om de villkor som präglar socialtjänstens

arbete inom försörjningsstödsverksamheten, det vill säga att verksamheten bygger på

moraliska värderingar, att arbetslinjen har en självklar position i det svenska samhället då

arbetet och den egna försörjningen anses vara grunden till en maktposition i samhället samt

att försörjningsstödsarbetet präglas av en administrativ tradition, där myndighetsutövningens

krav på handlingsplaner och regler som skall följas ställer socialarbetaren i dilemmat att

hantera två roller: att hjälpa och/eller utöva makt.

I fallstudien identifierades faktorer som ses som utmaningar för att erfarenheterna av

empowerment skall ge avtryck på socialtjänsten. En faktor var frågan om samarbete; där

grunden i en empowerment-baserad praktik är ett gott samarbete mellan klienten och

socialarbetaren och samarbete mellan de professioner som finns kring klienten. Fallstudien

fann att arbetet snarare präglades av kamp än samarbete. En annan faktor var diskussionen om

begreppet empowerment; där litteratur om empowerment betonar vikten av reflekterande

praktik och att personalen kring klienten delar synen på empowerment. Fallstudien visade att

socialtjänsten och projektet saknade en sådan diskussion och gemensam hållning och att de

intervjuade såg detta som en förutsättning för att arbetet skulle kunna fortskrida. Den tredje

faktorn handlar om de villkor som socialtjänstens organisation ställer; där regelverket och de

moraliska värderingarna om arbetslinjen framstår som immuna för påverkan. Utmaningen är

att tona ned aktiveringspolitikens värderande och moraliska syfte för att främja individens

utveckling och autonomi. Även projektformen framstod som en utmaning, eftersom risken

finns att idéerna stannar i projektet, då de inte passar med den kommunala strukturen och

socialtjänstens organisation.

Fallstudien fann dock att de intervjuade var positiva till möjligheterna för ytterligare

påverkan, främst i fråga om socialtjänstens attityd gentemot den enskilde klienten.

4.2 Slutdiskussion

En central undran i uppsatsens problemformulering var frågan om det är möjligt för

socialtjänsten att arbeta med empowerment. Uppsatsen har visat på hur mötet mellan
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empowerment och en svensk socialtjänst med inriktning på aktivering- och

försörjningsstödsarbete kan gestalta sig och vilka villkor som präglar detta möte. Teorierna

om socialtjänsten som organisation och dess ramar för mötet mellan socialarbetaren och

klienten har visat sig användbara för att förstå och förklara detta möte. Organisationens

regelverk och de värdefrågor som ligger till grund för dessa, kan – inte helt oväntat –

betraktas som den största utmaningen för hur empowerment skall kunna ge avtryck på

socialtjänstens arbete. Organisationen framstår som ganska immun mot förändring, och de

värderingar som socialtjänsten bygger sin verksamhet på – exempelvis aktiveringspolitiken –

tycks ha en alltför självklar position. Här tror jag att teorier om förändringsarbete och

utvecklingsarbete inom socialtjänsten hade kunnat ge ytterligare förklaringar och kunskap om

det jag har studerat. Det hade också varit intressant att studera vidare hur en stärkt klientroll

kan påverka socialtjänstens arbete. Organisation är ju inte bara regelverk och arbetsredskap

som handlingsplaner, närvarorapporter och liknande; organisation är också människor och

relationer dem emellan. Uppsatsen har visat att det finns en grogrund för att klienterna får

större kontroll och ansvar för sin situation, bland annat när det gäller utformningen av

handlingsplan och rapporteringen av närvaro. Kanske kan relationen mellan socialtjänsten och

klienten bli mer jämlik? Empowerment har ju framställts inte bara som en metod utan också

som en process och i förändringen av maktbalansen i relationen mellan socialtjänsten och

klienten finns möjligheter för utveckling och här jag tillåter mig att bli personlig: som

avslutning vill jag återge en händelse jag var med om under den vecka jag samlade in det

empiriska materialet och som jag, så här i efterhand, betraktat som betydelsefull för min egen

förståelse av empowerment och vilken effekt det kan ha för mötet mellan socialarbetare och

klient.

Händelsen tilldrog sig utanför dörren till ett socialkontor där jag skulle genomföra en intervju.

Jag hade tidigare under veckan fått veta att socialkontorets reception skulle skilja sig från

vanliga socialbyråers receptioner i det att den var helt öppen, utan pansarglas och ”luckor”.

När jag anlände socialkontoret visade det sig att dörren in till receptionen var låst. Till min

undsättning kom en dam som jobbade på kontoret och jag förklarade för henne att jag var där

för att träffa ”den och den”. Hon bad mig vänta och gick in på kontoret för att hämta besked.

Jag blev lämnad utanför den låsta dörren. Damen återvände och meddelade att jag skulle

vänta tills jag blev hämtad av den jag skulle träffa. Återigen blev jag lämnad utanför. Under

tiden jag väntade kom flertalet personer och ryckte i den låsta dörren och förvånades över att

det var stängt. Många var arga och frustrerade. Då min väntan blev utdragen roade jag mig
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med att betrakta dörrens anslag: ett anslag angav att öppettiderna är måndag till onsdag 8.30-

15.00, torsdag 8.30-12.00 och fredag 8.30-15.00. Alla dagar är det lunchstängt mellan 12.00

och 13.00. Ett annat anslag angav att inga upplysningar lämnas per telefon och att

legitimation måste uppvisas om man har frågor om utbetalning av försörjningsstöd. När jag

väntat i över en halvtimme utan att någon kommit för att hämta mig kom flera damer ut ifrån

den nedsläckta receptionen. Jag försökte att berätta för dem att jag skulle ha ett möte med

”den och den”, men ingen av damerna ville hjälpa mig. Någon menade att hon inte alls fanns i

det socialkontor jag kommit till, och så gick de alla och dörren gick igen. När ytterligare en

dam dök upp bestämde jag mig för att vara tydligare och kraftfullare med vem jag var och

varför jag var där. Jag hade nämligen fått en känsla av att de såg mig som en klient som

kommit utanför tidsschemat. Jag sa därför att jag kom från Lunds universitet och att jag skulle

genomföra en intervju till min uppsats med ”den och den”. Detta gav resultat – jag fick hjälp

med att finna ut varför min intervjuperson inte var där och min förvirring skingrades.

Nå – vad vill jag säga med det här? När jag efteråt funderade över händelsen fann jag att den

gav mig en aning om de maktförhållanden som präglar mötet mellan socialtjänsten och

klienten och vad det här med empowerment kan ha för effekt. I mötet med socialtjänsten var

jag totalt utelämnad till den låsta dörren och den roll jag tilldelades av dem som var där

innanför. Jag kände mig maktlös och misstänkliggjord. Inte förrän jag stramade upp mig och

var tydlig med vem jag var och vad jag ville, förändrades situationen och maktförhållandet.

Jag har i uppsatsen beskrivit mötet mellan socialtjänsten och empowerment bland annat som

en kamp om klienten. Mellan det studerade projektet och socialtjänsten förekommer skilda

idéer om vad klienten skall göra och vilken roll denne skall ha, vad det egna ansvaret skall

betyda och så vidare. Min historia visar att också klienten måste delta i denna kamp och

övervinna sig själv i rollen som klient för att få bättre förutsättningar för att möta

socialtjänsten och samhället. Kanske kan ett socialt arbete baserat på tankegångar ur

empowerment leda till ett mer jämlikt möte mellan socialtjänsten och klienten? Ingen skugga

skall dock falla över socialtjänsten i Örebro. Vad jag var med om är säkert ingen medveten

strategi och skall inte tolkas som en sådan. Jag tror att händelsen snarare säger någonting

generellt om socialtjänstens ansikte utåt, vilket är en bild som bland annat framkommit i

Billqvists avhandling som presenterats i uppsatsen.
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När jag nu skriver ned denna händelse kommer det för mig en dikt av den franske poeten

Charles Baudelaire (1821-1867); ”Skönheten” ur Det ondas blommor från 1857:

Skön är jag, dödliga, likt en förstenad dröm.
Mitt sköte där ni fann, en efter en, er död
har makt att väcka upp hos diktaren en glöd,
stum, evig som materien, bortom tidens ström.

Högt i det azurblå jag tronar – sfinx och gåta,
som svanen bländande; mitt hjärta är av snö.
Jag hatar rörelsen som låter linjen dö
och aldrig skall jag le, och aldrig skall jag gråta.

Och diktaren, som ser vad hög magnificens
min hållning strålar ut och en sublim skulptur
tycks skänkt sin form, förtärs av krav som ej vet gräns.

Ty speglar äger jag, för att med trolldomsband
fjättra min älskare, och vari all natur
förskönas: ögonen, i hemlighetsfull brand!

(Baudelaire, 1857, i Björkessons övers., 1986, s. 43.)

Liksom poeten som förgås i sitt försök att uppnå, uppgå i och förstå skönhetens stumma och

hårda ideal kämpar socialtjänstens klienter mot de villkor och krav som vårt samhälle ställer

upp för att komma in i samhällssystemet. Och i strävan stångas pannor blodiga mot låsta

dörrar, handlingsplaner, närvarorapporter, regelverk, etcetera etcetera.

*   *   *
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Bilagor

Intervjuguide 1: frågor till socialförvaltningens representanter

Empowerment

• Hur kommer det sig att empowerment betonas i projektet? Vad innebär empowerment?

• Hur yttrar sig empowerment i projektet?

• Tror du att empowerment innebär någon skillnad jämfört med ert ordinarie arbete?

• Har din förståelse av empowerment förändrats sedan projektet startades? På vilket sätt?

• Vilka vinster/möjligheter ger empowerment? För deltagarna? För socialtjänsten?

• Ser du några hinder/problem/risker med empowerment? Vilka, i så fall?

Organisationens villkor

• Vad i er organisation anser du utgör möjligheter och hinder för empowerment?

• Har erfarenheterna av att arbeta med empowerment föranlett förändringar inom

socialtjänsten?

• Skulle det vara möjligt att ytterligare utveckla empowerment inom socialtjänstens arbete?

Varför/varför inte?

• Vilka möjligheter och hinder ser du att organisationens ramar ger dig i mötet med dina

klienter?

• Hur karaktäriserar du mötet mellan dig som socialarbetare och de klienter som deltar i

projektet? Skiljer det sig från mötet med de som inte deltar i projektet? På vilket sätt? Har

något förändrats sedan projektet startades?

• Hur stort utrymme har du som socialarbetare i ditt arbete med klienten? Finns det

riktlinjer som skall följas? När gör du avsteg från riktlinjerna?

• Hur kommer ni (socialarbetaren och klienten) överens om vad som skall gälla? Hur

mycket kan den enskilde klienten påverka?

Aktiveringspolitiken

• Vilka krav ställer ni på de av projektets deltagare som söker försörjningsstöd?

• Skiljer sig dessa krav från de krav som ställs på sökande som ej deltar i projektet? Hur då?

• Hur skiljer sig projektet från andra aktiveringsåtgärder? Vem får delta i projektet



• Hur rapporteras deltagarnas närvaro?

• Anser du att arbetskrav är förenligt med empowerment? Om/om inte: på vilket sätt?

Intervjuguide 2: frågor till representant från projektledningen

• Vad innebär empowerment?

• Hur yttrar sig empowerment i projektet?

• Vilka erfarenheter har du av socialtjänstens medverkan i projektet?

• Tror du att empowerment innebär någon skillnad jämfört med socialtjänstens ordinarie

arbete? På vilket sätt?

• Hur påverkas projektet av socialtjänstens medverkan?

• Tror du att socialtjänsten har påverkats av projektet? I så fall: på vilket sätt?

• Vilka krav ställer socialtjänsten på projektets deltagande? Är detta förenligt med

empowerment, anser du?

Intervjuguide 3: frågor till projektets deltagare

• Vad innebär empowerment?

• Hur upplever du socialtjänstens medverkan i projektet? Vad är positivt? Negativt?

• Vilka krav ställer socialtjänsten på er som deltar i projektet?

• Tycker du att empowerment skiljer sig från socialtjänstens ordinarie arbete?


