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Abstract 

Authors: Klara Olsson and Zandra Åkerberg 

You cannot let a person be without requirements. A qualitative study of social 

workers view on demands  

Assessor: Dolf Tops   

 

The aim of this study was to examine how social workers experienced their ability to 

affect what requirements were set on individuals receiving social assistance. The 

purpose was also to understand, from a social worker  perspective, what use these 

requirements had and what role they played in the process towards self-sufficiency. 

The analytic framework used to understand our empirics, gathered by six qualitative 

interviews with social workers working with social assistance in a large municipality 

in Sweden, was empowerment and discretion. We found that social workers limits 

where not in organizational constraints but their freedom of action was in their ability 

to justify a different conclusion. Our study showed that conditioning social assistance 

is positive since it has a motivating effect on almost every assistance recipients. 

According to our informants requirements is a good, and the only, way to help the 

individuals towards self-sufficiency. A conclusion in line with the sociopolitical 

development in our society, where the work approach tends to grow strong.  
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1 Inledning 

Den vanligaste orsaken till att människor kommer i kontakt med socialtjänsten är 

behovet av ekonomiskt stöd (Bergmark, 2000). Kostnaderna för ekonomiskt bistånd 

är den enskilt största biståndsinsatsen, och har under de senaste åren ökat dramatiskt 

och så även varaktigheten i biståndstagandet (Bergmark & Bäckman, 2010). I slutet 

av 1980-talet var den genomsnittliga tiden med ekonomiskt bistånd 4 månader per år. 

År 2008 var den genomsnittliga siffran istället 6,1 månader vilket är den högsta 

noteringen i modern tid (ibid).  Parallellt med denna utveckling har även svenska 

välfärdsstaten kommit att förändras. Socialtjänstlagen har tidigare endast reglerat den 

enskildes rättigheter, men sedan förändringar gjordes år 1998 har socialtjänsten rätt att 

ställa krav på motprestation för att den enskilde ska anses vara berättigad ekonomiskt 

bistånd (Mörk, 2011; Salonen & Ulmestig, 2004). Rättigheter och skyldigheter har 

kommit att samverka (Milton, 2006) och ansvaret för den enskildes försörjning har 

förflyttats från en statlig nivå till en individnivå (Bergmark & Bäckman, 2010). Detta 

perspektiv kan ha ett samband med hur arbetslinjen implementerats i svensk 

socialpolitik under de senaste decennierna.   

 

Arbetslinjen är en socialpolitisk princip med lång historia som under årens lopp haft 

en rad olika innebörder (Socialförsäkringsutredningen, 2005). Idag syftar principen 

till sysselsättning i form av praktik, studier eller arbete för bidragstagare. Arbetslinjen, 

där krav på motprestation från den enskilde, ses som ett sätt att uppmuntra till 

självförsörjning istället för att leda in den enskilde i bidragsberoende (Milton, 2006). 

Ett konkret exempel på hur arbetslinjen är införlivad i arbetet med ekonomiskt bistånd 

är införandet av en särskild beräkningsregel kallad jobbstimulans (Ds 2012:26). 

Jobbstimulans infördes år 2013 och syftar till att motivera fler bidragstagare att arbeta. 

Jobbstimulans är aktuellt i de fall där den enskilde har ett deltidsarbete och inte 

erhåller tillräcklig lön för att bli självförsörjande, utan får kompletterande bistånd. För 

att motivera den enskilde att arbeta mer beräknas biståndet på endast 75 % av lönen. 

Det innebär att resterande 25 % inte beaktas och ger den enskilde således mer pengar 
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än den som inte arbetar. Jobbstimulansen ska på det viset öka motivationen till att ta 

tillfälliga arbeten eller arbeta som timanställd. Det ska löna sig att arbeta (ibid). 

Förespråkarna för arbetslinjen hävdar att krav fungerar som motivation där klienter 

har möjlighet att använda sina egna resurser för att nå självförsörjning (Milton, 2006). 

Kritiker hävdar att det finns en risk att klienter ställs inför krav som kan vara orimliga 

vilket istället kan leda till en sämre situation. De ser kraven som en kontrollfunktion 

där man riskerar att förstärka klienters redan utsatta situation istället för att kraven ska 

verka som en morot (ibid).  

 

Kraven för att ha rätt till bistånd har alltså förändrats över tid och fokus har kommit 

att hamna på socialsekreterarnas arbete mot klienters självförsörjning istället för 

handläggning av ansökningar (Regnéll, 2014). År 2014 satsades ett betydande belopp 

på enheten för ekonomiskt bistånd i en stor kommun. Budgeten var avsedd för att 

bekosta bland annat utbildning av befintlig personal samt nyanställningar. 

Nyanställningarna skulle innebära sänkning av antalet ärenden per tjänst och ge 

möjlighet till fler personliga möten och därmed kunna korta klientens väg till 

självförsörjning med individuellt anpassat stöd.  Bakgrunden till att den här 

satsningen gjordes kan bland annat vara att andelen långbidragstagare i Sverige (d.v.s. 

de som uppbär ekonomiskt bistånd 10 månader eller längre) har ökat från 31,7% till 

36,7% under åren 2011-2014 (Socialstyrelsen, 2014), men satsningen kan också ses 

som en kommunal implementering av arbetslinjen.  

 

Grundtanken i arbetslinjen, och så även i denna satsning, är att ansvaret för 

självförsörjning ligger hos klienten själv (Milton & Bergström, 1998). Klienten ska få 

möjlighet att träffa socialsekreteraren med jämna mellanrum och få stöd och verktyg 

att själv ta ansvar för sin situation och till slut klara sig utan socialtjänstens hjälp 

(ibid). Denna satsning gör det möjligt för socialtjänsten och socialsekreterarna att, 

precis som kritikerna för denna modell framför, utöka kontrollfunktionen kraven har. 

Det gör det också möjligt att, liksom förespråkarna framför, öka motivationen till 

självförsörjning. Arbetslinjen präglas av en individualistisk samhällssyn och vi finner 

det intressant att undersöka hur socialsekreterarna upplever detta arbete.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

 
Frågor som väcks och som vi avser undersöka i denna uppsats är hur yrkesverksamma 

socialsekreterare uppfattar de krav som ställs på den enskilde biståndstagaren och hur 

socialsekreterare upplever sitt handlingsutrymme i relation till kraven. Vidare vill vi 

undersöka hur de upplever kravens syfte och om det är ett bra sätt att korta vägen till 

självförsörjning.  

 

 Hur upplever socialsekreterare sin förmåga att påverka vilka krav som ska 

ställas på klienten? 

 Hur uppfattar socialsekreterarna kravens syfte?  

 Upplever socialsekreterare kraven som ett bra sätt att korta vägen till 

självförsörjning?  

 

För att på ett bra sätt kunna besvara, och få fördjupad förståelse för uppsatsens 

frågeställningar, kommer vi analysera vårt insamlade material utifrån två valda 

teoretiska begrepp  handlingsutrymme och empowerment som presenteras vidare 

socialsekreterarnas synvinkel, och inte utifrån ett brukarperspektiv, då vi är 

intresserade av att undersöka de yrkesverksammas uppfattningar. Vidare är 

socialsekreterarnas uppfattningar kring deras handlingsutrymme och möjlighet att 

utforma individuellt anpassade krav spännande. Med anledning av detta kommer 

fokus ligga på socialsekreterarna i denna studie.  

1.2 Avgränsningar 

För att på bästa sätt kunna uppnå vårt syfte har vi avgränsat denna studie till att enbart 

beröra en stor kommun i Sverige. Detta för att i möjligaste mån få en enhetlig bild av 

de krav som ställs och arbetet med ekonomiskt bistånd kan skilja sig mycket från 

kommun till kommun. Socialsekreterarna vi intervjuat arbetar efter samma 

organisatoriska riktlinjer, för att vi ska kunna utesluta möjligheten att eventuella 

differenser är beroende av olika arbetsplatsers riktlinjer och arbetssätt. Vår aktuella 



4	  
	  

kommun har det senaste året satsat på ekonomiskt bistånd genom att tillsätta 30 

miljoner kronor i budgeten bland annat för att minska antalet ärenden per tjänst. Då 

arbetet även kan skilja sig mellan olika stadsdelar har vi fokuserat på enbart ett.  

 

Vi har valt att avgränsa oss till att intervjua de socialsekreterare som arbetar med 

gruppen vars största hinder för självförsörjning är avsaknaden av arbete. Detta då vår 

föreställning är att kraven i de fallen tenderar att vara liknande och det är i den 

gruppen av biståndstagare kraven är högst och kontrollfunktionen kan vara mer 

utmärkande. Därför har vi aktivt valt att inte intervjua de socialsekreterare som arbetar 

med långtidssjukskrivna, missbrukare eller klienter med psykisk sjukdom. 

 

Vi har även valt att intervjua socialsekreterare som har arbetat i minst 6 månader, 

detta för att de ska ha erfarenhet samt kunskap om de krav som ställs och därmed 

hunnit bilda sig en uppfattning kring våra frågeställningar.  

1.3 Definitioner av centrala begrepp  

 

1.3.1 Klient 

 
Vi har i denna uppsats valt att kalla den enskilde som uppbär ekonomiskt bistånd för 

klient. Detta då klient är det begrepp som använts av våra intervjuade 

socialsekreterare.  

1.3.2 Stå till arbetsmarknadens förfogande 

 
Bedömningen om en klient står till arbetsmarknadens förfogande görs av utredande 

socialsekreterare i samband med en ansökan. Definitionen av begreppet regleras i 

lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, förkortas ALF. Enligt ALF innebär att 

stå till arbetsmarknadens förfogande: 
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-‐‑ att vara oförhindrad att arbeta 

-‐‑ att vara beredd att ta erbjudet lämpligt arbete (även om arbetet är utanför 

tidigare yrkes- eller utbildningsområde). 

-‐‑ aktivt arbetssökande  

-‐‑ medverka till att en individuell handlingsplan upprättas i samråd med 

Arbetsförmedlingen. 

 

När vi i denna uppsats nämner begreppet att stå till arbetsmarknadens förfogande är 

det denna definition vi utgår från. Det framgår även av Socialstyrelsen handbok för 

ekonomiskt bistånd (2013) att denna definition kommit att bli praxis för begreppet.  

1.3.3 Aktivt arbetssökande  

 
Aktivt arbetssökande är ett centralt begrepp i diskussioner om krav kopplat till 

ekonomiskt bistånd (ibid). Aktivt arbetssökande är en del av att stå till 

arbetsmarknadens förfogande och innebär att klienten förväntas söka arbete 

regelbundet i en omfattning motsvarande en heltidssysselsättning, det vill säga 40 

timmar i veckan. Att vara aktivt arbetssökande innebär även att söka arbeten inom 

olika yrkesområden och ha ett brett sökområde (ibid).  

1.3.4 Krav  

 
Det kan ställas två olika typer av krav på klienter, generella och individuella. 

(Regnéll, 2014). De generella kraven kan exempelvis avse utredning av klientens 

inkomster och tillgångar, men även upprättande av standardplaneringar som till 

exempel att vara aktivt arbetssökande och stå till arbetsmarknadens förfogande. De 

individuella kraven utformas efter klientens behov och förutsättningar i 

planeringssyfte.  
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1.3.5 Arbetslinjen 

 
Arbetslinjen innebär att arbetsföra bidragstagare ska bidra till sin egen försörjning 

genom att exempelvis delta i aktiva åtgärder såsom praktik, arbete och utbildning 

(Socialförsäkringsutredningen, 2005). Genom att ställa krav på motprestation 

motiveras den enskilde att exempelvis söka arbete och sträva efter att bli 

självförsörjande istället för att uppbära ekonomiskt bistånd. Arbetslinjens grundtanke 

är att motverka bidragstagandet genom krav på motprestation och att det ska löna sig 

att arbeta (ibid).  
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2 Bakgrund 

Syftet med detta avsnitt är att ge en kort introduktion till vad ekonomiskt bistånd är, 

vem som har rätt till det enligt lagtext och praxis samt vad som krävs av den som 

uppbär bistånd.  Det krävs en viss förförståelse i det ekonomiska biståndets bakgrund 

för att sedan längre fram i studiens gång kunna följa vår analys på ett tillfredställande 

sätt.  

2.1 Vad är ekonomiskt bistånd och vem har rätt till det?  

Ekonomiskt bistånd beskrivs som samhällets yttersta skyddsnät (Socialstyrelsen, 

2013). Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i 4 kap i Socialtjänstlagen, (förkortas 

SoL (2001:453). Vem det är som har rätt till bistånd fastställs i första paragrafen: 

 

tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin 

försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Vid 

prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte 

tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter 

för biståndet regleras i 8 kap. Den enskilde ska genom biståndet 

tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det 

 

 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat 

sätt innebär att den enskilde i första hand ska söka alla ersättningar denne kan ha rätt 

till exempelvis a-kassa, bostadsbidrag eller andra ersättningar från till exempel 

Försäkringskassan (SOU, 2007:002). Klienten har i första hand ansvar för sitt eget liv 

och sin egen försörjning, vilket innebär att hen kan komma att behöva sälja 

realiserbara tillgångar och använda sparade medel till sin försörjning (Socialstyrelsen, 

2013). Först när alla andra möjligheter är uttömda kan rätten till bistånd inträda. Då 
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kan den enskilde beviljas ekonomiskt bistånd av socialtjänsten, en kostnad som 

finansieras av statens skatteintäkter (ibid). Kommunerna har det övergripande 

ansvaret, varför verksamheterna i de olika kommunerna ofta visar varierande statistik 

och arbetssättet kan se annorlunda ut. Andelen biståndsmottagare är generellt högre i 

större kommuner och storstäder (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Ekonomiskt bistånd grundar sig på ett fastställt belopp som är gemensamt för hela 

Sverige. Beloppet fastställs en gång varje år av regeringen och är baserat på 

undersökningar av konsumtion i olika hushåll (Socialstyrelsen, 2013). Detta belopp 

kallas för riksnorm. Riksnormen infördes 1998 med syfte att motverka skillnader 

kommuner emellan då många kommuner hade egna normer (Hjort, 2012). 

Riksnormen avser att täcka biståndstagarens uppehälle, det vill säga omkostnader som 

krävs för att klienten ska uppnå en skälig levnadsnivå. Begreppet skälig levnadsnivå 

innefattar den grund som biståndet utgår från, det vill säga riksnormen. Dock är 

låginkomsttagare på orten normalt har möjli

2012; Ds 2004:005). Vid bedömningen av bistånd ska alltså en jämförelse mellan den 

enskildes kostnader och en låginkomsttagare göras.  

 

Ekonomiskt bistånd är uppdelat i två delar, livsföring i övrigt samt försörjningsstöd. 

Försörjningsstöd innebär riksnormen, som består av olika poster och det regleras i 4 

kap. 3§ SoL: 

 

 

1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och 

hygien samt dagstidning, telefon och TV-  

 

Försörjningsstöd innebär även de utgifter som anses vara godtagbara och regleras i 4 

kap. 3 § SoL enligt följande lagtext: 

 

 

2. Boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i 
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Livsföring i övrigt är ett vidare begrepp och innefattar andra saker klienten kan tänkas 

behöva för att vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå, exempelvis tandvård, 

hemutrustning, glasögon och mediciner (Socialstyrelsen, 2013).  

2.2 Rättigheter och skyldigheter 

Socialtjänstlagen bygger på frivillighet, dock inte kravlöshet (ibid). I samband med 

ändring av SoL år 1998 fick kommunerna lagstiftad rätt att kräva att klienten deltar i 

anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet, något som dock redan 

växt fram som praxis hos många kommuner (Mörk, 2011; Salonen & Ulmestig, 

2004). I paragraf 4 och 5 i SoL (2001:453) regleras vilka krav socialtjänsten har rätt 

att ställa på klienter. 

 

4 § 

Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss 

tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan 

kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas 

någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och 

1.  

inte har fyllt tjugofem år, eller 

2.  

har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av 

kompetenshöjande insatser, eller 

3.  

följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men 

under tid för studieuppehåll behöver försörjningsstöd. 

Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket 

skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden 

försörja sig själv. Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att 

komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt 

utbildning. Den skall utformas med särskild hänsyn till den enskildes 

individuella önskemål och förutsättningar. 
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Socialnämnden skall samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut 

fattas enligt första stycket. 

 

5 § 

Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller 

annan kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4 §, får fortsatt 

försörjningsstöd vägras eller nedsättas. Detsamma gäller om han eller 

hon utan godtagbart skäl uteblir från praktiken eller den 

kompetenshöjande verksamheten. 

 

Kraven gäller för arbetslösa som uppbär ekonomiskt bistånd enligt praxis 

(Socialstyrelsen, 2013) och har kommit att bli desamma som de krav som ställs på den 

som är ansluten till en arbetslöshetskassa. Dessa finns reglerade i lagen (1997:238) 

om arbetslöshetsförsäkring, förkortad ALF. Det innebär att en klient som är helt eller 

delvis arbetsför (det vill säga inte sjukskriven utan kan arbeta minst 3 timmar om 

dagen) ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och anses stå till arbetsmarknadens 

förfogande. En klient som är arbetslös och arbetsför har skyldighet att söka arbete för 

att rätten till bistånd ska föreligga. Kraven på klienten ska upprättas efter en 

individuell bedömning. Om klienten exempelvis har ett missbruk eller andra sociala 

problem ska klienten i första hand erbjudas stöd och hjälp för dessa, samt upprätta en 

långsiktig planering med socialförvaltningen. Ansökan om ekonomiskt bistånd kan 

inte avslås om klienten inte fullföljer behandling eller andra insatser, då är det istället 

Socialförvaltningens ansvar att motivera klienten (Socialstyrelsen, 2013). Samma 

krav kan inte ställas på alla klienter eftersom alla har olika förutsättningar. Det är 

socialtjänstens skyldighet att utreda klientens individuella behov och sedan anpassa 

stöd och krav efter dessa (Kommittédirektiv, 2014:39).   

 

Då vi med denna studie bland annat syftar till att undersöka socialsekreterares syn på 

deras handlingsutrymme i relation till de krav som ställs är viktigt att nämna att 

socialtjänstlagen är en ramlag. En ramlag innefattar allmänna riktlinjer där 

utformningen överlåts till andra myndigheter (SOU, 2005:34). Då det av 

Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd (2013) framkommer att kraven på 

klienten bör vara individuella och upprättas efter klientens förmåga krävs utrymme för 

tolkning i lagtext. Detaljerade regler undviks i en ramlag vilket ger möjlighet för 
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tolkning hos utövande myndighet eller kommuner samt domstolar som tillämpar 

lagstiftningen (SOU, 2005:34). Detta innebär ett visst mått av handlingsutrymme för 

socialsekreterare att göra individuella bedömningar utifrån klienters situation, men det 

väcker också frågor om på vilka grunder bedömningar görs. Bygger de på lagstiftning 

och praxis eller på socialsekreterarens egen moral (Hjort, 2012)? Vad är syftet med att 

kraven ställs, är det för att motivera eller kontrollera klienten, och är det ett bra sätt att 

korta vägen till självförsörjning? I Regeringens kommittédirektiv (2014:39) ställs 

frågan hur socialtjänsten på ett effektivt sätt kan ta del av uppgifter från exempelvis 

Arbetsförmedlingen och på så sätt bättre följa upp att klienten är aktivt arbetssökande 

och står till arbetsmarknadens förfogande. Då vårt syfte med denna uppsats är att 

undersöka socialsekreterares uppfattningar kring kravens syfte är denna fråga 

intressant. Syftar kraven enbart till kontroll av klienten eller är det ur 

motivationssynpunkt? Det framkommer tydligt att det finns två sidor av samma mynt, 

och Bergmark (2000) menar att tolkningar av dessa kontrollerande modeller, likt 

Uppsalamodellen och arbetslinjen, är beroende av betraktarens ideologiska syn.  
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3 Tidigare forskning   

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för tidigare forskning och kartlägga 

kunskapsläget kring vårt ämnesområde. I vår sökprocess har det framkommit att det 

finns mycket forskning kring ekonomiskt bistånd ur olika perspektiv (se exempelvis 

Angelin, 2009; Bergmark, Bäckman & Minas, 2013; Puide, 2000), men studier som 

berör socialsekreterares uppfattningar gällande krav på enskilda biståndstagare har 

varit svårare för oss att hitta. Stranz (2007) beskriver i sin rapport Utrymme för 
variation  om prövning av socialbidrag hur forskning kring själva 

handläggningsprocessen av ekonomiskt bistånd har fått stå tillbaka med fördel för 

forskning kring mer strukturella företeelser såsom kostnader och omfattning.  

 

Mycket av den forskning vi tagit del av är avgränsad till att behandla exempelvis unga 

vuxna eller långbidragstagare där vi bland annat tänker på Angelins avhandling Den 
dubbla vanmaktens logik (2009). Hon presenterar bland annat vilka risker långvarigt 

bidragstagande kan skapa för unga vuxna och av studien framkommer bland annat att 

informanterna blev bemötta med arrogans och antaganden om att de var lata som inte 

vill arbeta.  

 

Nedanstående avsnitt kan ses som en presentation av den forskning som redan gjorts 

där vi lägger tonvikt vid de studier som vi anser vara relevanta för vår studie.  

3.1 Arbetslinjen och aktiveringskrav  

Som vi nämnde inledningsvis har aktivering, bland annat genom arbetslinjen, blivit ett 

stående inslag i socialpolitiken de senaste decennierna. Det är inte enbart i Sverige 

denna förändring skett, utan även i resten av västvärlden (Ulmestig, 2007). Att 

arbetslinjen drivits fram och att kraven på klienterna ökat kan bero på ökade kostnader 

för det ekonomiska biståndet (Byberg, 2002) och blivit ett sätt för kommunerna att 

hålla nere kostnaderna.  
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Under slutet av 1980-talet utvecklades den så kallade Uppsalamodellen, en 

aktiveringsmodell där ansvaret för självförsörjning ligger hos klienten som har krav 

på sig att exempelvis vara aktivt arbetssökande (Milton & Bergström, 1998). 

Forskning har dock visat att Uppsalamodellen inte kommit att vara mer effektiv i 

arbetet för klienters självförsörjning och inte heller kortat vägen dit (Milton, 2006; 

Milton & Bergström, 1998; Mörk, 2011). Milton (2006) lyfter olika skäl till hur detta 

kan komma sig i sin studie Arbete i stället för bidrag? Om aktiveringskraven i 
socialtjänsten och effekten för de arbetslösa bidragstagarna. Exempelvis att klienten 

inte varit motiverad till de uppgifter eller insatser den tilldelats, att klienten saknat den 

erfarenhet som förutsattes samt Uppsalamodellens negativa kontrollfunktion.  

 

Nybom (2012) fastställer att hela den svenska socialpolitiken präglas av en allt 

tydligare arbetslinje och starkare krav på motprestation.  Den förändring som skedde i 

socialtjänstlagen år 1998 har inte gett de resultat som de var avsedda att göra. 

Arbetslinjens syfte menar Nybom är att sätta fokus på kontroll av klienternas 

ansträngningar och deras motivation för arbete och självförsörjning. Om arbetslinjen 

ska ge önskat resultat föreslår Nybom istället en revidering av erbjudna insatsers 

innehåll och kvalitet, istället för att inrikta sig på socialtjänstens kontroll av klienters 

skyldigheter. Mörk (2011) framför att grundtanken med att kräva motprestation är att 

minska antalet bidragstagare och istället motivera till självförsörjning. Att ställa krav 

på motprestation kan resultera i att en del individer drar sig från att söka ekonomiskt 

bistånd då de inte vill tvingas till exempelvis deltagande i arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder, men samtidigt kan befintliga insatser öka chansen för klienten att hitta ett 

arbete (ibid).  

3.2 Socialsekreterares uppfattningar  

Av Stranz (2007) rapport framkommer det att socialsekreterare som arbetar med 

ekonomiskt bistånd är av uppfattningen att kraven på klienterna inte är tillräckligt 

höga och att det bör finnas möjlighet att i högre utsträckning kontrollera 

biståndstagaren. Resultatet av Kroll och Blombergs studie (2010) visar att de 

socialarbetare som ställer sig mest positiva till ökade krav på klienter är män, de utan 
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socionomutbildning samt de yngsta informanterna i studien. Vi har i vår studie endast 

intervjuat kvinnor och hur det kan ha påverkat vårt resultat kommer vi diskutera 

vidare i analysen. Kroll och Blomberg drar paralleller till att personal inom 

ekonomiskt bistånd ofta lämnar yrket för andra former av socialt arbete av mer 

terapeutiskt karaktär. Personal inom ekonomiskt bistånd är därför ofta unga, som 

generellt har en mer individualistisk syn på fattigdom och arbetslöshet (ibid). Kroll 

och Blomberg fastställer att socialarbetares attityder till krav på klienterna i första 

hand styrs av socialsekreterarens personliga uppfattningar, ålder och utbildningsnivå. 

De med lägre utbildningsnivå har en mer moraliserande attityd till klienter, i likhet 

med män. Ungefär 40 % av socialsekreterarna som deltog i studien anser att bidrag 

borde kopplas till skyldigheter i större utsträckning (ibid).  

3.3 Socialsekreterares handlingsutrymme  

Socialsekreterar

(FoU 2014:1), socialsekreterare och klienter om deras förväntningar och erfarenheter 

kring den satsning som skett inom enheten för ekonomiskt bistånd under år 2014. Av 

de socialsekreterare han intervjuade upplevde alla att de har ett stort 

handlingsutrymme, även om de kunde se begränsningar. Begränsningarna menar 

socialsekreterarna är tidsbrist eller kötider till en del insatser och även strukturella 

problem såsom arbetslöshet och bostadslöshet snarare än aktuell lagstiftning. Trots 

detta läggs ansvar för självförsörjning på individnivå där klienten bland annat 

förväntas leva upp till de krav socialtjänsten ställer. Detta är också en del av den kritik 

som riktats mot arbetslinjen där individen ställs som ansvarig för sin utsatta situation 

och förväntas ta eget ansvar för att ta sig ur den. Grundtanken är att problemen ligger 

på individnivå istället för att klientens situation kan vara skapad av strukturella 

problem (Milton, 2006; Milton & Bergström, 1998).   

 

Socialsekreterarna i Regnélls studie (2014) är av uppfattningen att de med hjälp av sitt 

handlingsutrymme har möjlighet att skapa individuella planeringar och möjlighet att 

ställa rimliga krav på klienten utifrån hens förutsättningar. Av Nyboms studie (2012) 

framkommer det dock att socialsekreterarna upplever sig ha begränsat 
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handlingsutrymme, men även att de är av uppfattningen att de behandlar alla klienter 

relativt lika. Bybergs studie (2002) visar dock att ju större handlingsutrymmet är desto 

mer tenderar klienter till att bli partiskt behandlade som en konsekvens av 

socialsekreterarens personliga bedömning. Detta kan leda till att klienters 

likabehandling äventyras och att rättsäkerheten blir lägre.  

 

Professionellt socialt arbete handlar om att kunna ta tillvara på sin yrkeserfarenhet och 

kunskap samt att kunna göra självständiga bedömningar efter en individuell 

behovsprövning, trots att likhet i bedömningar eftersträvas (Hjort, 2012). 

Arbetsplatsens riktlinjer, regelverk och ledning kan påverka socialsekreterares 

upplevelse av handlingsutrymme och istället ge en känsla av standardiserade 

bedömningar. Av Hjorts studie (2012) framkommer det att både socialsekreterare och 

chefer upplever sig ha ett stort handlingsutrymme till att arbeta efter egna 

bedömningar. Bland de socialsekreterare han intervjuade fanns det dock några som 

inte höll med. De upplevde sig ha begränsat handlingsutrymme och att det är något 

positivt då det ökar likabehandlingen för klienter.  Hjort lyfter även fram argument för 

att ett tydligare och utökat regelverk ökar handlingsutrymmet om socialsekreteraren 

vet hur regelverket fungerar. Handlingsutrymme är inte alltid något positivt (Svensson 

et al, 2008), utan kan leda till att socialsekreterare fattar godtyckliga beslut grundade 

på egen moral (Hjort, 2012).  

3.4 Summering av befintligt forskningsfält 

Vi har i detta avsnitt redogjort för forskning kring arbetslinjen och Uppsalamodellen 

men också de studier som syftar till att undersöka socialsekreterares uppfattningar av 

sitt handlingsutrymme i förhållande till individuella bedömningar. För att summera 

visar tidigare studier att socialsekreterare har olika uppfattningar gällande sitt 

handlingsutrymme. En del upplever sig ha goda möjligheter att göra individuella 

bedömningar utifrån de riktlinjer som finns (Regnéll, 2014), medan andra upplever sig 

vara mer begränsade (Hjort, 2012; Byberg, 2002). Begränsningen ligger då ofta i mer 

samarbete med olika aktörer men även i strukturella fenomen som inte går att påverka 

av varken socialsekreterare eller klient (Regnéll, 2014). Som vi tidigare nämnt är detta 

i förhållande till arbetslinjen, där ansvar för klientens situation tenderar att hamna på 
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individnivå istället för att fokusera på att sociala problem även kan vara strukturella 

(Milton, 2006). Den forskning vi tagit del av gällande arbetslinjen och dess effekter 

har visat att arbetslinjen inte kortar klienters väg till självförsörjning (Milton, 2006; 

Milton & Bergström, 1998; Mörk, 2011). Trots detta genomsyrar uppfattningen om 

att krav motiverar hela socialpolitiken (Nybom, 2012) och nya förändringar fortsätter 

att utvecklas, exempelvis jobbstimulans som vi nämnde inledningsvis (Ds 2012:26). 

Hur kommer det sig att arbetslinjen är så starkt rotad trots att forskning visar det 

motsatta. Forskningen problematiserar arbetslinjen som en utökad kontrollfunktion, 

men lyfter även fram kravens förmåga att motivera som en viktig ståndpunkt (Milton, 

2006). Vår ambition med denna uppsats är att undersöka hur socialsekreterare 

uppfattar kravens syfte och om de är ett bra sätt att korta vägen till självförsörjning.  
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Syftet med detta avsnitt är att beskriva de teoretiska begrepp denna studie tar sin 

utgångspunkt i. Begreppen i sin tur syftar till att hjälpa oss kunna förklara och förstå 

resultatet av vår studie. Målet med användandet av teoretiska utgångspunkter handlar 

just om att skapa en ny och fördjupad kunskap inom det område som studerats 

(Jönson, 2010).  

 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka socialsekreterares uppfattningar kring de 

krav som ställs på klienter och huruvida kraven är ett bra sätt att korta vägen till 

självförsörjning. Vidare vill vi undersöka vilket handlingsutrymme socialsekreterare 

upplever sig ha att kunna påverka den motprestationen som krävs av klienten. Till vår 

hjälp att kunna förstå våra informanters utsagor på ett bra sätt har vi valt att använda 

handlingsutrymme som vår primära teoretiska ram. Under analysens gång upptäckte 

vi att många informanter diskuterade klienternas egen förmåga och drivkraft, varför 

även empowerment kommit att bli ett nyckelbegrepp för vår analys. 

 

Teorierna är omfattande varför vi endast valt att fördjupa oss i relevanta delar för vårt 

syfte. Nedan beskriver vi kortfattat de begrepp som är nödvändiga och användbara för 

vår analys.  

4.1 Handlingsutrymme  

Att vara socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen innebär bland annat att 

vara ett ansikte utåt för organisationen (Svensson et al, 2008). Socialsekreteraren har 

direktkontakt med klienten samtidigt som hen är representant för en organisation, en 

förhålla sig till, samtidigt som hen ska vara lyhörd för klientens behov. Det är i detta 

möte handlingsutrymmet skapas (ibid). Även i organisationer som utifrån tycks vara 
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styrda av lagar kan det i själva verket finnas stort utrymme för tolkning då SoL är en 

ramlag (SOU, 2005:34). Det finns ett handlingsutrymme för socialsekreteraren att 

kunna välja tillvägagångssätt utifrån klientens individuella situation och 

förutsättningar, och även om yrkesrollen är uppbunden av regler finns utrymme för 

egen tolkning. Gräsrotsbyråkratens arbetsuppgift är att på ett bra sätt kunna binda 

samman klientens och organisationens synsätt, där båda sidor uppfattar resultatet som 

korrekt. I detta dilemma har socialsekreteraren sin professionella kunskap och 

organisationens resurser till stöd (Svensson et al, 2008).  

 

Handlingsutrymmet skapas till stor del av organisationen i förhållande till rutiner och 

hur stort utrymme det finns för egna tolkningar av regler och förhållningssätt. Även 

individuella faktorer hos både socialsekreterare och klient, samt deras samspel, spelar 

in (ibid).  

 

Handlingsutrymmet i det sociala arbetet möjliggör enligt Svensson et al (2008) fyra 

olika positioner för en socialarbetare att inta. Behandlare, stödjare, administratör och 
kontrollör. Dessa positioner är inte konstanta utan positionen kan växla utifrån hur 

relationen med klienten utvecklas. Behandlaren ser klienten som en samarbetspartner 

och en individ. Behandlaren strävar hela tiden efter att hitta nya möjligheter och 

lösningar på klientens problem. Stödjaren är en lyssnare och har en liknande syn på 

klienten som behandlaren har. Dock lägger stödjaren inte ner så mycket kraft på 

arbetet, utan anser snarare att det är upp till klienten om denne vill komma vidare. 

Administratören har en låg ambitionsnivå och gör ingenting utöver det som måste 

göras i arbetet. Klienten ses som just klient. Kontrollören är noga med att kontrollera 

att klienten sköter sina skyldigheter för att denne sedan ska kunna åtnjuta sina 

rättigheter. I denna position är organisationens mål det viktigaste och hen försöker få 

klienten att passa in i denna mall.  

 

Hur handlingsutrymmet används av varje enskild socialsekreterare beror dels på de 

traditioner som råder på arbetsplatsen, professionaliteten som den enskilde 

socialsekreteraren samt arbetsgruppen besitter, det som sker i samspelet med klienten 

samt hur socialsekreteraren själv är som person (ibid).  
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Handlingsutrymme som begrepp syftar i vår uppsats till att hjälpa oss förstå i vilken 

utsträckning socialsekreterare kan påverka de krav som ställs på klienterna. Begreppet 

syftar även till att hjälpa oss analysera hur socialsekreterarna själv ser på detta.   

4.2 Empowerment  

Empowerment är ett diffust begrepp med många olika definitioner (Askheim & 

Starrin, , 2009). 

Begreppet syftar till att stärka klienters ställning i samhället, jämna ut 

maktförhållanden mellan socialarbetare och klient samt öka klienters 

handlingsutrymme (Swärd & Starrin, 2006). Det finns mycket forskning som berör 

empowerment och då ofta som någonting positivt (Starrin, 2009). Eftersom begreppet 

är diffust är det lätt att var och en tillskriver det den betydelse man vill och Askheim 

och Starrin (2007) liknar det vid en regnbåge där man ser den färg man vill se. Själva 

innebörden i termen syftar till att den enskilde ska nå styrka som i sin tur ger hen makt 

att komma ur maktlöshet. Detta innebär att den enskilde får större inflytande över sitt 

liv (Askheim, 2007). Centrala begrepp inom empowerment är makt, kontroll, 

självtillit och stolthet (Swärd & Starrin, 2006). Empowerments grund är en positiv 

människosyn med utgångspunkt i att den enskilde vet sitt eget bästa, hen vill och kan 

komma dit med rätt förutsättningar (Askheim, 2007) 

 

Anna Tengqvist (2007) beskriver grunden till empowerment med bland annat dessa 

två punkter: 

 

- Att se alla människor som kapabla om de ges rätt förutsättningar 

  -  

 

Om den enskilde får ta eget ansvar för att förändra den aktuella situationen kan det 

leda till ökad självkänsla, att maktlösheten minskar samt att den enskilde får möjlighet 

att utvecklas som människa. Ett sätt att stärka den enskilde i denna process är genom 

att fokusera på den enskildes starka sidor (ibid). Vid uppmuntran av eget ansvar är det 

också viktigt att poängtera vilka ramar som finns för att undvika dold maktutövning 

eller besvikelse hos den enskilde. Det är viktigt att ha en tro på att människor kan 
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åstadkomma mycket med rätt förutsättningar (ibid). Empowerment går att applicera i 

olika typer av arbete och används bland annat av statsvetare, ekonomer, politiker och 

socialarbetare (Swärd & Starrin, 2006) Inom det sociala arbetet behandlar metoden 

hur socialarbetare ska kunna stärka sina klienter till kontroll över sina egna liv. För att 

kunna nå detta mål finns råd för hur socialarbetaren bör agera. Socialarbetaren bör 

uppmärksamma klientens behov av inflytande och självbestämmande där synpunkter 

bör tas på allvar och där egna initiativ uppmuntras. Socialarbetaren bör även stärka 
klientens tillit till den egna förmågan att avgöra vad klienten behöver för typ av hjälp, 

även undanröja hinder samt söka samarbete med lokala aktörer (ibid).   

 

Dessa sätt för socialsekreterare att agera för att uppnå målet  att stärka individen till 

självständighet  

innebär det att socialsekreteraren upplever klienten som svag eller maktlös. Askeim 

(2007) lyfter olika infallsvinklar av empowerment, bland annat en variant där 

välfärden ses som en institution där klienten blir omyndigförklarad genom byråkrati 

och standardiseringar. Ansvar och initiativ fråntas den enskilde och målet blir att 

återfå det genom att frånta staten och myndigheter dess handlingsutrymme. De 

enskildes behov (ibid). Empowerment kan, liksom arbetslinjen, ses som begrepp 

framväxt ur liberala ideologier där ansvaret för sociala problem och klienters utsatta 

sociala situationer förläggs på individen snarare än samhället (Askheim, 2007; Milton, 

2006). Hela utgångspunkten för empowerment är den fria självständiga individen 

(Askheim, 2007).  

 

att själv välja och bestämma hur deras behov ska tillgodoses något 

grundläggande. Välfärdsstaten ses som en institution som genom sin 

byråkrati och sina tendenser till standardisering omyndigförklarar 

Askheim, 2007 

sid. 23) 

 

Askheim (2007) beskriver empowerment som ett politiskt slagord inom högerliberala 

stater, exempelvis i USA, men att även i de nordiska välfärdsstaterna har synsättet fått 

allt större utrymme. Vi har tidigare i uppsatsen redogjort för två olika förhållningssätt 
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till arbetslinjen och då empowerment härstammar från samma ideologi väcks frågor 

hos oss. Kan vi applicera arbetslinjens för- och nackdelar även på begreppet 

empowerment? Krav kan ses som motiverande och stärkande för klienten, men det 

kan också ses tvärtom.  

 

Vi har i detta avsnitt försökt problematisera empowerment som teoretiskt begrepp.  

Hur ansvar läggs på klienten och vad det innebär ur empowerment-synpunkt kommer 

vi diskutera vidare i vår analys. 
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5 Metod  

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vårt metodologiska val, vår tidigare kunskap 

inom området, urval och tillvägagångssätt samt etiska överväganden.  

5.1 Val av metod och motiv för vald metod  

Vår studie har genomförts utifrån sex intervjuer med socialsekreterare i en stor 

kommun. Då vi avser att undersöka socialsekreterares uppfattningar kring krav och 

dess syfte samt handlingsutrymmet att påverka dessa, har vi valt att använda oss av en 

kvalitativ metod. Detta då vår utgångspunkt varit att få en djupare kunskap kring våra 

frågeställningar och samtidigt fånga upp eventuella individuella faktorer hos 

informanterna. Vår uppfattning är att en kvalitativ metod kunnat ge oss en mer 

nyanserad bild av socialsekreterarnas uppfattningar än vad en kvantitativ studie gjort 

(Repstad, 2007). Genom intervjuerna har vi fått mer information och större insikt om 

socialsekreterarnas tankar kring kravlöst bistånd än vad vi fått om vi använt oss av en 

kvantitativ metod. Repstad (2007) beskriver hur kvalitativ forskning som positiv vid 

studier som avser att undersöka nyanser och få fördjupad förståelse. Med anledning av 

detta har vi genomfört kvalitativa intervjuer.  

 

Vårt tillvägagångssätt har alltså gett möjlighet till fördjupad förståelse kring 

informantens tankesätt och åsikter om det aktuella ämnet (ibid). För att kunna 

genomföra en kvalitativ intervju krävs flexibilitet och fingertoppskänsla hos 

intervjuaren för att kunna fånga upp känslan i rummet och kunna följa upp 

respondentens svar med följdfrågor som inte förberetts innan intervjutillfället 

(Jacobsen, 2007).  

 

Det finns olika typer av kvalitativa intervjuer, vi har använt oss av det som kallas för 

semistrukturerad. Bryman (2011) beskriver hur en semistrukturerad intervju har sin 

utgångspunkt i färdiga frågeställningar men att följden av dessa kan variera. 
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Frågeställningarna i en semistrukturerad intervju är av mer allmän karaktär (ibid). Det 

i sin tur ger utrymme för att kunna följa informantens svar och eventuellt ställa 

följdfrågor, något som vi ansåg positivt för att kunna skapa en avslappnad och öppen 

stämning som inte skulle kännas för begränsad, samtidigt som det hjälpt oss att hålla 

oss till ämnet utan att riskera sväva ut i irrelevanta ämnen (May, 2001). Genom en 

semistrukturerad intervju var vår ambition att få informanten till att kunna prata fritt 

och ärligt om sina tankar och åsikter inom vissa ramar. Tanken var att det skulle bli 

mer av ett samtal kring frågeställningarna än en strukturerad intervju. Då det sociala 

arbetet är komplext ansåg vi att en semistrukturerad intervju skulle ge oss en mer 

nyanserad bild av socialsekreterarnas upplevelser om de får möjlighet att fritt kunna 

utveckla sina resonemang (ibid).  

 

Vi skapade en intervjuguide med tre huvudteman och cirka fem frågor under varje 

rubrik (se bilaga 1), detta för att bibehålla vårt fokus samt att ha någonting att falla 

tillbaka på om intervjun skulle sväva ut.  

5.2 Förförståelse  

En av författarna till denna uppsats arbetar sedan cirka ett år tillbaka med ekonomiskt 

bistånd och har således god insikt i det praktiska arbetet. Under arbetet med denna 

uppsats har författaren varit yrkesverksam på den arbetsplats där vi genomfört 

studien. Vi är väl medvetna om att detta kan ha påverkat vårt skrivande och inte minst 

våra frågeställningar då de är vanligt förekommande i det vardagliga arbetet med 

ekonomiskt bistånd. Det är också där vår uppsatsidé växt fram. Redan i början av 

arbetet med denna studie hade vi en föreställning kring vad vi skulle komma att få för 

resultat. Vi trodde att det skulle finnas ett tydligt resonemang hos våra informanter 

kring kravens kontrollfunktion, delvis grundat på egna yrkeserfarenheter och 

 

 

Att vara yrkesverksam socionom inom valt undersökningsområde kan göra det 

svårare att vara objektiv till det material vi insamlat. May (2001) menar att förståelse 

och uppfattningar finns latent och framhåller att många menar att en forskare behöver 

vara opartisk. För att kunna vara det krävs distans till informanterna där de istället blir 
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vi alla har våra erfarenheter med oss och att forskaren alltid påverkas av kontexten 

och att istället för att dölja det behöver forskaren bli medveten om det och se det som 

en grundläggande del i processen där allas, både forskare och informanters, 

erfarenheter är betydelsefulla för studien (ibid). Som forskare är det i princip omöjligt 

att förhålla sig helt neutral till sin empiri (Bryman, 2011). Vi har under arbetets gång 

försökt att inte anta fakta eller anta att vi förstår våra informanter. Istället har vi ställt 

följdfrågor där de själva fått utveckla sitt resonemang utan att vi ställt ledande frågor 

och varit medvetna om vad förförståelsen kan generera. Vi har försökt problematisera 

det som annars kan ses som självklarheter och försökt ta ett steg tillbaka.  

 

Att vi haft möjlighet att intervjua socialsekreterare från aktuell arbetsplats tror vi haft 

både för- och nackdelar. En fördel är att vi lätt kunnat komma i kontakt med 

socialsekreterare som är villiga att medverka i studien och framför allt då de erbjudits 

att göra detta under arbetstid. En fördel är även att en av författarna till denna uppsats 

är väl insatt i riktlinjer som präglar informanternas arbete vilket gjort det lättare att 

kunna ställa relevanta följdfrågor. En nackdel är att de kan ha känt sig tvingade att 

ställa upp då det kanske är svårare att säga nej till en kollega än till någon 

utomstående. Det kan också finnas en risk i att de inte varit helt ärliga i deras svar, av 

rädsla för att erkänna att de eventuellt gått emot verksamhetens riktlinjer. Det kan 

även finnas en rädsla av att de blir bedömda i sitt arbete, eller att övriga kollegor och 

möjligtvis chef skulle få veta om det gjort exempelvis planeringar som strider mot 

organisationens intresse. Det kan också vara tvärtom, att de känt sig trygga med att 

prata fritt om sina upplevelser och tankar eftersom det varit ett öppet klimat under 

intervjun. De kan ha känt sig förstådda då de pratar med en kollega som är i samma 

sits som de i det dagliga arbetet. Personligen tror vi, att det varit lättare för oss att hitta 

följdfrågor då vi, och informanterna, varit mer avslappnade under intervjuerna. 

Repstad (2007) varnar för att vara nära de informanter som deltar i studien:  

 

intellektuell, känslomässig och erotisk bemärkelse. Det gör att 

60-61) 
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Trots att Repstad i aktuell text diskuterar förutsättningarna för en observationsstudie 

går det även att tillämpa på vårt val av metod. Hur vi försökt undvika denna fälla 

kommer vi att diskutera mer i nästkommande avsnitt för vårt tillvägagångssätt.  

5.3 Urval och tillvägagångssätt 

 Vår tidigare kunskap har inte enbart påverkat vår frågeställning utan även vårt urval 

och tillvägagångssätt. Detta då vi fått möjlighet av arbetsplatsen att intervjua 

socialsekreterare under ordinarie arbetstid, varför vi valde att genomföra intervjuerna 

där.  
 

Vi har begränsat oss till att endast intervjua socialsekreterare från ett specifikt 

arbetsteam som arbetar med klienter som bedöms stå nära arbetsmarknaden. Att vi 

valt endast ett team beror på att vi vill få en rättvis bild av det vi undersökt och lättare 

vill kunna urskilja socialsekreterarnas eventuella individuella faktorer. Att vi valt just 

det aktuella arbetsteamet beror på att arbetslöshet är den vanligaste orsaken till att 

klienter uppbär ekonomiskt bistånd (Mörk, 2011). Vi har även gjort urvalet på grund 

av att det är i arbetet med den här gruppen bidragstagare som krav faktiskt kan ställas 

och där kraven tenderar att likna varandra. Även då vi upplever att det är i arbetet med 

denna grupp vi har möjlighet att se arbetslinjens implementering och dess eventuella 

för- och nackdelar.  

 

För att undvika fällan Repstad (2007) pratar om, där informationen kan bli skev om 

man som forskare är nära informanterna, har vi valt att intervjua de personer på 

arbetsplatsen, inom vårt valda team, som författarkollegan har minst kontakt med. Vi 

har frågat de informanterna om de kan tänka sig att vara med i studien. Vi har gjort 

avvägningen att detta var viktigast för oss. Hade vi exempelvis skickat ut ett mail till 

alla är det möjligt att de som står närmast hade svarat positivt på frågan för att ställa 

upp för en vän.  

 

Varje intervju tog mellan fyrtiofem och sextio minuter. Med anledning av att en av 

författarna är kollega med informanterna har vi valt att denne skött inspelning av 

intervjun samt antecknat. Den andra författaren har istället hållit i själva intervjun och 
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ställt frågorna för att i möjligaste mån undvika eventuella risker som kan uppkomma 

kollegor emellan. Vi valde även att dela upp intervjuerna på det sättet då det är lättare 

för intervjuledaren att enbart fokusera på frågorna, medan den ansvariga för 

inspelning och anteckningar har kunnat fokusera på att inte missa något material.  Vi 

har haft ett antal frågeställningar som vi utgått från och ställt till alla våra informanter. 

Dock har vi ställt olika följdfrågor beroende på hur informanten svarat. Vi insåg under 

intervjuernas gång att en del av de frågor vi förberett var snarlika, och att vi redan fått 

svar på dem under en tidigare frågeställning. Därför valde vi att hoppa över vissa 

frågeställningar, detta för att undvika upprepning och förvirring, samt för att ge 

intervjun ett flyt. När intervjuerna var genomförda transkriberade vi var för sig men 

valde att koda tillsammans. Detta för att vara överens om begrepp och för att undvika 

eventuella missförstånd i materialet. Med detta tillvägagångssätt har vi förhoppningen 

om att måttet av interbedömarreliabiliteten höjts. Begreppet kan kortfattat beskrivas 

som ett sätt att undvika subjektiva tolkningar av begrepp om alla inblandade är 

överens om innebörden (Bryman, 2011).  

 

Kodning används för att sortera och strukturera insamlat material och för att vi på ett 

tydligt sätt ska kunna hitta samband och mönster (Jönson, 2010). Vi började med att 

koda utifrån våra teoretiska begrepp, handlingsutrymme och empowerment. När vi 

bearbetat materialet framkom det att andra begrepp var ständigt återkommande varför 

vi valde att även koda utifrån begreppen: handlingsutrymme, positiva krav, negativa 

krav, samverkan och yrkesroll. Till vår hjälp att koda och sortera materialet har vi 

använt oss av olika färger för varje begrepp.  

 

Under datainsamlingen har vi haft en abduktiv ansats (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Detta angreppssätt har inslag av både deduktion och induktion (ibid). Deduktiv ansats 

innebär att forskaren utgår från ett teoretiskt begrepp och låter detta styra materialet 

(Bryman, 2011; Thomassen, 2007). Resultat blir antingen att forskningens hypoteser 

bekräftas med hjälp av teorin, eller förkastas vilket då leder till att teorin 

omformuleras. Induktiv ansats innebär snarare tvärtom, resultatet av materialet tillåts 

styra val av teori (ibid). Genom att vi angripit problemet utifrån en abduktiv ansats 

innebär det att vi redan från början, innan studien genomfördes, hade ett teoretiskt 

begrepp i åtanke nämligen handlingsutrymme (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Handlingsutrymme har därför styrt vår datainsamling, men vi har trots detta varit 
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öppna för nya fynd i materialet som inte bekräftats av vår från början valda teori. 

Under analysens gång har vi upptäckt nya mönster som vi inte kunnat förutse och valt 

att låta materialet leda oss fram till nya teoretiska begrepp såsom empowerment (ibid). 

 

Vi analyserade materialet med stöd i vår kodning, sedan jämförde vi de olika 

informanternas svar utifrån våra valda kategorier. Vi valde ut relevanta delar och citat 

som vi sedan analyserat med hjälp av våra två valda teoretiska begrepp. Vi kommer 

 

5.4 Diskussion kring litteratur 

Vid efterforskning av tidigare studier har vi insett att den finns några svenska forskare 

som kommit att fokusera på ekonomiskt bistånd utifrån olika infallsvinklar. Detta är 

något vi lärt oss under processens gång och då kommit att söka efter specifika 

författare. Vi har även använt oss av nyckelbegrepp såsom ekonomiskt bistånd, 

försörjningsstöd, socialbidrag, aktivering, arbetslinjen, krav, social assistance och 

social service i olika konstellationer. 

 

Vi har valt att avgränsa oss till enbart svensk forskning, då socialt arbete bedrivs 

under skilda förutsättningar i skilda delar av världen (Meeuwisse & Swärd, 2006). 

Den uppfattning som socialsekreterare i vår studie har står i relation till det svenska 

socialförsäkringssystemet och det socialpolitiska läget i samhället. Det är inte 

oproblematiskt att jämföra forskning från andra länder då de befinner sig i olika 

kontexter (ibid). Förutom en studie av Kroll och Blomberg (2010) som avser 

socialsekreterares, i Sverige och Finland, uppfattningar har vi avgränsat oss till enbart 

svensk forskning då vi anser det vara mest relevant i förhållande till vårt syfte. 

5.5 Arbetsfördelning  

Denna studie har vi genomfört tillsammans. Den uppdelning vi gjort har varit i 

intervjusammanhang. Som vi tidigare nämnt har en av oss varit intervjuledare under 

samtliga intervjuer. Vidare har vi transkriberat materialet var för sig men sedan kodat 
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tillsammans. Det har varit viktigt för oss att genomföra detta gemensamt, bland annat 

för att undvika antaganden och eftersträva objektivitet då en av oss arbetar med 

ekonomiskt bistånd.  

5.6 Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är två begrepp som används för att mäta kvaliteten i 

forskning. Dessa begrepp hänger samman och en studie kan inte vara valid utan att 

vara reliabel (Bryman, 2011).  

 
Validitet kan även beskrivas som giltighet, att studien undersöker det den avser att 

göra samt att det är relevant för studiens syfte (ibid).  Det finns flera olika typer av 

validitet, bland annat mätningsvaliditet, intern validitet, extern validitet och ekologisk 
validitet. Hur applicerbara dessa begrepp är inom den kvalitativa forskningen är 

diskutabelt (ibid). Nedan följer dock en beskrivning av hur vi försökt införliva dessa 

mått i vår forskningsprocess.    

 

En del frågeställningar under de genomförda intervjuerna var öppna och genererade 

långa svar där det emellanåt kunde vara svårt att följa informanten. För att säkerställa 

att vi förstått rätt och undersökt det vi avsett att göra, men även som ett sätt att leda 

tillbaka informanten vid eventuella utsvävningar, sammanfattade vi kärnan i svaret.  

 
Det finns tre faktorer som används för att mäta om en studie ska anses vara reliabel, 

det vill säga tillförlitlig. Stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet 
(ibid). Då vår studie är av kvalitativ karaktär är det näst intill omöjligt att få samma 

resultat vid olika tillfällen, vilket innebär att måttet av stabilitet är relativt låg i vår 

studie. Om en studie görs på samma typ av informanter skulle svaren säkerligen likna 

varandra, men då uppfattningar är personliga, högst föränderliga samt kontextbundna 

skulle det bli svårt att uppnå högt mått av stabilitet. Vidare innefattar det att måttet av 

extern validitet, hur resultaten kan generaliseras och appliceras på andra sammanhang 

(ibid), är låg eftersom urvalet är avgörande för studien. Vidare drar vi slutsatsen, av 

den litteratur vi tagit del av, att inte enbart urvalet av informanter är avgörande utan 

även påverkan av det samhällspolitiska läget i stort.  
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Det är möjligt att resultatet blivit annorlunda om vi gjort en likadan studie i en annan 

kommun. Riktlinjer kan se olika ut på olika arbetsplatser då arbetet med ekonomiskt 

bistånd, som vi tidigare konstaterat, kan skilja sig mycket från kommun till kommun. 

Detta innebär att måttet av intern reliabilitet, det vill säga i vilken omfattning 

resultatet påverkas av andra indikatorer, är högt. Möjligheten finns att resultatet blir 

likadant vid en ny studie när det gäller mer generella frågeställningar som tillexempel 

vilka krav som ställs på en klient, då det i högre grad är kopplat till lagstiftning än 

socialsekreterarens individuella faktorer. I förhoppning att öka reliabiliteten i vår 

studie har vi ställt samma grundfrågor till alla informanter och genomfört alla 

intervjuer på samma vis. Vi har försökt formulera och förtydliga våra frågor för att 

undvika misstolkningar. Vi har båda varit närvarande under intervjun för att tolka 

informanten, vi har kodat och tolkat materialet tillsammans, detta för att höja måttet 

av interbedömarreliabilitet.  
 

Reliabilitet och validitet är centrala begrepp i kvantitativa studier men kan bli svåra att 

mäta i kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011). Vi har istället valt att tolka 

begreppen utifrån studiens trovärdighet i förhållande till genomförandeprocessen, hur 

vi insamlat vår empiri och om vi med hjälp av våra teorier undersökt det vi avser att 

göra.    

5.7 Etiska överväganden  

May (2001) menar att för att kunna behålla integritet, ärlighet och legitimitet i 

forskningsprocessen krävs reflektion kring värderingar och intressen som ofta 

undermedvetet styr forskningen. Det är inte tillräckligt att besitta kunskap kring etik 

och värderingar, utan de måste även införlivas i praktiken. Enligt Vetenskapsrådet 

(2002) finns det två huvudsakliga forskningsetiska principer, forskningskravet och 

individskyddskravet. Forskningskravet innebär kortfattat att det ligger i allmänhetens 

intresse att forskning bedrivs för att samhället ska kunna utvecklas. 

Individskyddskravet innebär att allmänheten inte ska utsättas för negativa 

konsekvenser till följd av medverkan i forskning. Individskyddskravet består av fyra 

huvudkrav; informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 
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Även Bryman (2011) redogör för dessa fyra krav som grundläggande etiska principer 

i forskning. Vi har valt att följa dessa forskningsetiska principer och på det viset följa 

god forskningssed. Nedan kommer vi redogöra för hur vi implementerat dessa fyra 

krav i vår studie. 

5.7.1 Informations- och samtyckeskravet  

De socialsekreterare som deltagit i vår undersökning har vid förfrågan om de vill 

medverka även fått information om syftet med intervjun och studien. Vi gjorde valet 

att inte skicka ut något informationsbrev till informanterna innan intervjun, då vi var 

av uppfattningen att det inte behövdes då informanterna redan kände till en av 

författarna. Information framfördes istället muntligt vid förfrågan om deltagande i 

studien. Vi har även varit tydliga med att informera om att deras deltagande är 

frivilligt och att de kan ändra sig och hoppa av när de vill. Dock finns det en möjlighet 

att de, med anledning av vår koppling till arbetsplatsen, känt sig tvingade att 

medverka på grund av att det är en kollega som gjort förfrågan om deltagande. Vi har 

valt ut de personer som haft den minst betydande relationen till oss och frågat om de 

vill vara med i studien. Vi har alltså inte intervjuat bästa vännen på arbetsplatsen och 

vi tror att detta varit av betydelse för att samtyckeskravet uppnåtts i den mån vi kunnat 

utifrån rådande situation.  

5.7.2 Konfidentialitets- och nyttjandekravet  

Insamlat material och information om deltagare ska förvaras på ett sådant sätt att 

ingen obehörig ska kunna identifiera deltagare eller ta del av uppgifterna (Bryman, 

2011). Vi har dock inte kunnat utlova totalt anonymitet på grund av att vi träffat de 

som medverkat men också att de är kollegor till en av oss författare. Detta är en 

diskussion vi fört med deltagarna innan vi genomförde intervjuerna och de har varit 

medvetna om förutsättningarna. Dock har vi varit tydliga med att vi inte kommer 

nämna namn, exakt ålder eller i vilken stad deltagaren är yrkesverksam. Det har varit 

självklart för oss att endast diskutera insamlat material med varandra och inte sprida 

information vidare till obehöriga. Det insamlade materialet har heller inte använts till 

något annat än avsett ändamål. När vi inte längre behövt materialet till uppsatsen har 
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vi förstört det genom att radera inspelningar, ta bort transkriberingar och kasta 

anteckningar. Materialet kommer således inte kunna användas i andra syften.  
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6 Resultat och analys 

Nedan kommer vi presentera vårt insamlade material utifrån olika teman som varit 

återkommande hos alla informanter. Dessa teman kommer vi sätta i relation till våra 

valda teoretiska begrepp, handlingsutrymme och empowerment, som vi tidigare 

presenterat. Våra redogörelser i detta avsnitt är grundade på vårt material som består 

av sex intervjuer med yrkesverksamma socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd i 

en stor kommun i Sverige. Våra informanter är alla kvinnor under 30 år, har varit 

yrkesverksamma i minst sex månader och har socionomutbildning. Ingen av dem har 

tidigare arbetslivserfarenhet inom socionomyrket.  

 

Även om vi tycker oss se mönster i en del uppfattningar som vi nämnt ovan, är det 

viktigt att ha i åtanke att vi gjort en kvalitativ undersökning med sex informanter från 

en kommun och en stadsdel. Vårt resultat kan således inte ses som en sanning och 

 

6.1 Upplevelsen av att vara bakbunden  

En gräsrotsbyråkrat representerar en organisation och dess uppdrag, samtidigt som 

hen ska vara lyhörd för klientens behov och sedan knyta samman dessa två olika 

intressen så båda parter blir nöjda med resultatet (Svensson et al, 2008). Det är en 

process som kan vara problematisk där gräsrotsbyråkraten, i detta fall 

socialsekreteraren, kan få känslan av att vara bakbunden och uppleva sig vara 

underordnad organisationen utan möjlighet till egen påverkan (ibid). Att sammanfläta 

organisationens intresse, som hen kanske inte alltid står bakom, tillsammans med 

klientens, är inte alltid lätt. Det innebär att beslut ibland behöver fattas som 

socialsekreteraren inte själv står för utan där verksamheten tar över det sociala arbetet. 

Dilemmat som gräsrotsbyråkraten ställs inför beskrivs av en informant nedan.  
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det klart situationer där man känner att man inte 

riktigt står bakom det [beslutet/planeringen] men behöver göra det för jag 

representerar ändå en verksamhet. Men finns det riktlinjer så är det vad 

som följs, och där har du kanske inte något större handlin  

(Socialsekreterare 1)  

 

Citatet ovan synliggör att handlingsutrymmet skapas till viss del i själva 

organisationen utifrån vilka riktlinjer, traditioner och rutiner som finns på 

arbetsplatsen (Svensson et al 2008). I dilemmat mellan organisationens och klientens 

intresse finns det en upplevelse bland våra informanter att organisationens behov står 

vara lyhörd för klientens behov är en sak, men att sedan ha möjlighet att utforma krav 

och andra insatser efter dessa är inte alltid lätt när verksamhetens ramar inte ger 

utrymme för det, något som kan väcka frustration. Socialsekreterare 1 upplever sig 

ofta ha en tanke om vilken insats eller vilken typ av krav en viss klient kan tänkas 

behöva, något som ibland inte går att införliva på grund av organisationen.  

 

begränsande och blir inte riktigt gynnande för klienten. Det är inte alltid 

 

(Socialsekreterare 1) 

 

Många framför en önskan om att i högre utsträckning kunna godkänna studier som 

planering. Studier innebär att klienten ska bli självförsörjande via studiemedel, något 

som alla inte har möjlighet till på grund av olika orsaker. Till exempel på grund av att 

de behöver betala tillbaka en skuld först, eller inte lyckats med tidigare studier och 

inte tagit tillräckligt många poäng för att vara berättigade studiemedel. Om du inte har 

någon utbildning, ingen arbetslivserfarenhet och möjligtvis inte behärskar det svenska 

språket så är det svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Då kan studier vara en bra 

planering för att komma vidare, men får du inte studiemedel kan du heller inte studera 

med bibehållet bistånd. Arbetsmarknaden är i ständig förändring och det är många 

sökanden på okvalificerade jobb. Då behövs stöd och det är inte alltid 

socialsekreterarna i vår studie upplever att det går att matcha klientens behov.   
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som finns samtidigt som det blir svårare och svårare att få jobb om man 

 

(Socialsekreterare 4)   

 

Socialsekreterare 6 är av samma uppfattning och även hon lyfter befintliga insatser 

som otillräckliga.  

 

människor och det blir svårt. De är drivna till att göra något specifikt, och 

som jag anser leder någonstans, men det finns inget som passar. Vem ska 

jag hänvisa till? Hur ska jag hjälpa till? Samtidigt är det jättesvårt att 

 

(Socialsekreterare 6)   

 

Något annat som kan väcka frustration är när det inte finns insatser som är anpassade 

efter klientens behov, något vi även kan se av Regnélls studie (2014). Tidsbrist och 

kötider till vissa insatser gör att planeringar läggs på is under tiden och det finns inte 

mycket annat att göra än att vänta (ibid). Många av våra informanter uttrycker att 

handlingsutrymmet främst är begränsat när det gäller samverkan med andra aktörer, 

exempelvis Arbetsförmedlingen. Dels handlar det om att planeringen inte alltid 

överensstämmer, där socialtjänsten och Arbetsförmedlingen har olika krav vilket 

försvårar för klienten att förstå vad som krävs. Exempelvis har klienter rätt till 

semester inom Arbetsförmedlingen, men socialtjänsten ser det snarare som ett avbrott 

i planeringen. När samverkan inte fungerar tillfredställande hamnar klienten i kläm.  

 

ra planeringar skiljer sig åt för Arbetsförmedlingen har helt andra 

regler, vilket gör det svårt för klienten som ska förhålla sig till två 

 

(Socialsekreterare 1) 

 

Begränsningen upplever socialsekreterarna även finnas hos Arbetsförmedlingen, 

eller andra lokala aktörer och dess insatser. De tar inte emot alla typer av klienter, 
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exempelvis språksvaga, vilket gör det svårt att hitta det stöd som den enskilde 

behöver för att komma vidare. Vi uppfattar en uppgiven känsla hos 

socialsekreterarna när de pratar om detta, att de ofta känner att deras 

handlingsutrymme i utformningen av planeringar är litet på grund av samarbetet 

med andra aktörer, liksom Regnélls (2014) studie visar. Socialsekreterare 5 

beskriver hur hon upplever insatsernas begräsning.  

 

de som står nära. De får klara sig själva. Jag tänker att det ska finnas fler 

resurser som vi kan erbjuda som matchar klienternas behov utan 

 

(Socialsekreterare 5)   

 

Det finns en uppfattning om att insatserna mer riktar sig till de som behöver mer stöd 

och att det är svårt att kunna erbjuda bra planeringar till de som står nära 

arbetsmarknaden. Socialsekreterare 2 önskar ett närmre samarbete för att på ett bättre 

sätt kunna upprätta bra planeringar som går hand i hand med klientens behov.  

 

lanering där jag kanske 

haft med en handläggare från Arbetsförmedlingen och då min klient. Det är 

samarbetet som begränsar oss och det vet jag många tycker, vi har haft 

diskussioner om det väldigt mycket. Vi hade behövt hjälpas åt och haft 

 

(Socialsekreterare 2) 

6.2 Stort handlingsutrymme med rätt motivering   

Socialsekreterarna i vår studie upplever sig ha stort handlingsutrymme att kunna göra 

individuella bedömningar, liksom socialsekreterarna i Regnélls (2014) studie. Att ha 

möjlighet att göra detta, att använda sin professionalitet och fingertoppskänsla är 

mycket större när det gäller arbetet med planeringar och krav än när det gäller 

ansökningar om specifika materiella ting. På den arbetsplats våra informanter arbetar 



36	  
	  

finns det tydliga riktlinjer för vad som kan beviljas och inte, dock är arbetet med 

planeringar mer fritt för individuella bedömningar.  

 

ha men jag känner att min påverkningsförmåga är stor och det är ju ändå 

 

(Socialsekreterare 4) 

 

Socialsekreterare 4 beskriver ovan hur verksamhetens riktlinjer utgör ramar för arbetet 

men att inom dessa finns goda möjligheter för individuella bedömningar (Svensson et 

al, 2008). Socialsekreterare 2 är av samma åsikt.  

 

tt de här kraven finns, men jag anpassar 

 

(Socialsekreterare 2)  

 

Det finns blandade uppfattningar kring hur socialsekreterarna upplever sitt 

handlingsutrymme i arbetet med planeringarna. Som vi tidigare nämnt upplever de sig 

ha begränsat handlingsutrymme i arbetet där organisationens och klientens intressen 

ska mötas i till exempel utformningen av planeringar och där de är beroende av andra 

aktörer. Å ena sidan upplever de sig ha stort handlingsutrymme att kunna göra egna 

bedömningar utifrån klientens individuella situation och har möjlighet att själva kunna 

avgöra hur höga kraven på motprestation ska vara. Å andra sidan upplever de sig vara 

begränsade av riktlinjer oh lagen då det faktiskt är lagstadgat att en klient till exempel 

ska söka arbeten i en viss omfattning varje månad. De upplever sig även vara 

begränsade av vilka insatser som finns. Handlingsutrymmet verkar således snarare 

finnas i den enskilde socialsekreterarens förmåga att motivera sin bedömning eller sitt 

beslut. Alla socialsekreterare nämner vikten av en bra motivering för att deras 

bedömning ska anses vara godtagbar.   

 

motiverar det på rätt sätt. Motivationen är viktig och hur man lägger fram 

det och försöka dra i de trådarna man har. Att man försöker titta på 
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(Socialsekreterare 2)  

 

Även socialsekreterare 3 nämner motivering av beslut eller bedömning som viktig för 

handlingsutrymmet.  

 

finns så kan man med rätt motivering anpassa planeringarna utifrån 

 

(Socialsekreterare 3) 

 

Citaten ovan synliggör hur viktigt det är för socialsekreteraren att ha mycket 

information om klienten och dennes situation för att kunna göra dessa enskilda 

bedömningar. Under intervjuerna framkommer det att det kan vara ett problem när en 

klient söker bistånd för första gången och socialsekreteraren inte känner till hens 

situation. Då bedöms klienten utifrån de generella krav som framkommer av 

handboken för ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen, 2013) samt socialtjänstlagen 

(2001:453). Socialsekreterarna är alla väl införstådda med dessa och alla våra 

informanter nämner att klienten ska stå till arbetsmarknadens förfogande, klienten ska 

vara aktivt arbetssökande (det vill säga motsvarande 40 timmar i veckan), klienten ska 

ha en upprättad handlingsplan hos Arbetsförmedlingen, klienten ska följa planering 

med Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och eventuella andra lokala aktörer. Många 

upplever en svårighet i att kunna påverka dessa vid en förstagångsansökan. Då finns 

det ingen relation mellan socialsekreterare och klient, ingen kännedom om klienten 

och hens bakgrund eller vilka förutsättningar hen har. Då kan det vara svårt att som 

socialsekreterare bedöma det som framkommer av inlämnade handlingar utifrån ett 

individuellt perspektiv.  

 

När socialsekreteraren inte har lärt känna klienten kan det alltså vara svårt att se förbi 

de generella kraven och det blir svårt att göra individuella bedömningar med bra 

grundad motivering. Detta kan innebära att en del klienter inte klarar av att nå upp till 

kraven och därför erhåller avslag på sin ansökan. Kanske väljer de att ansöka igen, 

och då vet vad som förväntas av dem, eller så verkar det avskräckande (Milton, 2006). 

Dock resonerar våra informanter om kravens avskräckande karaktär som något 

positivt.  
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 avskräckta fast på ett positivt sätt, att man gör 

någonting åt det, 

 

(Socialsekreterare 6)  

  

Socialsekreterare 6 är av en annan uppfattning än Milton (2006). Vi tolkar detta citat 

som att om en klient får avslag på grund av att kraven inte uppfylls blir klienten 

istället mer motiverad till att göra någonting åt situationen. Socialsekreterare 6 lyfter 

studier som ett exempel där klienten blir självförsörjande med studiemedel och är 

därmed inte längre beroende av ekonomiskt bistånd. Avslag kan alltså uppfattas som 

någonting positivt, medan Miltons argument snarare avser att framföra det negativa. 

Att klienten blir ännu mer utsatt vid avslagsbeslut. Det finns väldigt lite resonemang 

kring detta hos våra informanter vilket är intressant i sig. Kraven tenderar hos våra 

informanter att upplevas vara endimensionella.  

 

För att sammanfatta upplever socialsekreterarna sitt handlingsutrymme som begränsat 

i förhållande till andra aktörer såsom Arbetsförmedlingen och deras insatser, mer än 

vad de upplever sig vara begränsade av lagar och riktlinjer inom verksamheten i likhet 

med Regnélls (2014) studie. När socialsekreterarna ska göra egna bedömningar 

upplever de att om det finns tillräckligt med information går det att göra andra 

bedömningar än det som står i riktlinjerna, så länge det kan motiveras. 

Handlingsutrymmet verkar således enligt vår studie finnas i våra informanters 

motivering av bedömningar. De klienter som inte vet vilka krav som ställs, de som 

söker första gången, hamnar ofta i svåra situationer på grund av att de inte vet vad 

som förväntas av dem. Informanterna kan dock uppleva effekten av detta som positiv 

eftersom det skapar handlingskraft hos klienten. Här kan vi tydligt se hur införlivad 

arbetslinjen och empowermentbegreppet tycks vara i det sociala arbetet. 

Försörjningsproblemet anses vara individens ansvar och sanktioner i form av 

exempelvis avslag upplevs av våra informanter som positiva för motivationen. Ett 

avslag ses snarare som en form av hjälp till självhjälp (Moula, 2009).  
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6.2.1 Handlingsutrymmets risker   

Många gånger har begreppet handlingsutrymme positiv klang och anses vara 

gynnande för klient men också för professionen. Dock kan handlingsutrymme inte ses 

som varken bra eller dåligt enligt Svensson et al (2008) och socialsekreterarna i vår 

studie lyfter även negativa aspekter av stort handlingsutrymme. Stort 

handlingsutrymme medför en risk för låg rättssäkerhet (Hjort, 2012). Ju större 

handlingsutrymme som finns inom verksamheten desto mer öppnar det upp för olika 

bedömningar i lika ärenden där alla socialsekreterare inte tänker och handlar likadant. 

Likabehandlingen kan bli åsidosatt, även om det inte är medvetna val av 

socialsekreterarna, kan det leda till att rättsäkerheten kan komma att äventyras 

(Byberg, 2002). Våra informanter verkar dock alla vara överens om att de undkommer 

denna fälla.  

 

  

(Socialsekreterare 5)  

 

Citatet ovan synliggör hur socialsekreterare 5 försöker undvika att behandla sina 

klienter partiskt. Ju större handlingsutrymmet är desto mer tenderar 

socialsekreterarnas egna personliga uppfattningar att styra bedömningarna (Byberg, 

2002). Många av våra informanter lyfter ärendehandledning som ett bra sätt att 

undvika subjektiva bedömningar.  

 

kollegor som vi kan diskutera med och sådär för att det ska bli så objektivt 

som möjligt. För jag tänker att de här individuella bedömningarna, att det 

finns alltid en risk med dem också. Egentligen att det ofta är motiveringen 

bakom som är det viktigaste när jag väljer att göra en viss bedömning. Och 

det är inte alltid lätt att vara helt objektiv, så vi tar ju mycket hjälp av 

varandra för att på något vis kunna komma förbi det här och att den egna 

ryggsäcken spelar in för det ska den inte göra  

(Socialsekreterare 1)  
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Våra informanter är dock av uppfattningen att de inte låter sina känslor påverka deras 

bedömningar, liksom informanterna i Nyboms (2012) studie.  

 

besluten. Man kan hamna i situationer där man känner extra empati, men 

samtidigt skulle allt bli väldigt godtyckligt om jag går efter vad jag själv 

 

(Socialsekreterare 6)  

 

Således kan vi tolka detta som att stort handlingsutrymme medför risker för 

rättsäkerheten, men socialsekreterarna i vår studie upplever sig ha gott om stöd på 

arbetsplatsen för att undvika detta. De anser inte handlingsutrymme vara något 

negativt utan snarare en fördel för att kunna utföra ett individuellt arbete.  

6.3 Kravens rimlighet i förhållande till klientens förmåga  

Bland alla informanterna finns det ett resonemang kring huruvida kraven hjälper eller 

stjälper. De är alla överens om att kraven fungerar som motivation för klienten att ta 

sig ur den ekonomiska situation de hamnat i och där kraven blir ett led ut i 

självförsörjning. Dock finns det fall där kraven blir ett hinder och alla 

socialsekreterare lyfter ett problem i att ställa krav på klienter med upplevd eller oklar 

ohälsa. Med oklar ohälsa menar vi att underlag för klientens mående saknas, eller att 

klienten är så pass sjuk att hen inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande men så 

pass frisk att hen inte är sjukskriven. Då kan det bli svårt att som socialsekreterare 

motivera anpassning av kraven, eftersom underlag saknas. Samtidigt kan det bli svårt 

för klienten att nå upp till de befintliga kraven på grund av avsaknaden av förmåga. 

Om socialsekreteraren då fattar ett avslagsbeslut kan det innebära att klienten 

upplever hopplöshet och att hens situation blir värre, något Milton (2006) menar kan 

vara en konsekvens av krav för alla typer av klienter. Dock upplever våra informanter 

detta starkare när det gäller de med oklar ohälsa.  
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(Socialsekreterare 2)  

 

Den sista dörren stängs vid ett avslagsbeslut och klienten dåliga mående förstärks. 

Upplevelsen hos våra informanter är att dessa klienter hamnar mellan stolarna. De är 

alla överens om att i dessa specifika situationer har kraven negativt resultat. 

Socialsekreterarna lyfter ytterligare en grupp av klienter som kan drabbas, nämligen 

de språksvaga. Att söka jobb är ett grundläggande krav som inte alltid är rimligt när 

klienten inte behärskar språket. Slutsatsen vi kan dra är att kraven anses vara för höga 

och stjälper en viss typ av klienter.  

 

När det gäller arbetsföra klienter utan psykisk eller fysisk ohälsa är alla 

socialsekreterare i vår studie överens om att kraven är rimliga i förhållande till deras 

förmåga.  

 

egentligen inte om jag tycker, jag tycker det 

att de tänker som jag   

(Socialsekreterare 1)  

 

Kraven ses alltså som ett led i processen för klienten att bli självförsörjande och för att 

kunna nå dit krävs att klienten uppfyller kraven. Socialsekreterare 4 är av samma 

uppfattning.  

 

 

(Socialsekreterare 4)  

 

Upplevelsen är att kraven ligger på en rimlig nivå utifrån vad som kan förväntas av en 

arbetslös arbetsför klient. Dock finns utrymme för individuella bedömningar och 

eventuellt sänka kraven om det skulle vara befogat. De anser heller inte att kraven är 

för låga, utan snarare finns uppfattningen av att de är en del i processen mot 

självförsörjning. Alla socialsekreterare kan dock se både för- och nackdelar. 

Fördelarna är som vi tidigare nämnt, att de blir en motivation.  Negativt med kraven 

kan vara att det blir för mycket vilket kan leda till att klienten istället börjar tänka 
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annan negativ aspekt kan vara att det blir en stressfaktor och ett nödvändigt ont där 

syftet istället blir att göra socialsekreteraren nöjd. Att kraven inte är anpassade för alla 

konstaterar socialsekreterare 3.  

 

 

(Socialsekreterare 3) 

 

Av våra informanters utsagor tolkar vi dock kravens stjälpande funktion endast 

för de klientgrupper vi tidigare nämnt, de med upplevd ohälsa och de 

språksvaga.  

 

Vi kan alltså sammanfatta med att konstatera att det finns två olika typer av klienter 

där kraven inte fungerar motiverande utan har motsatt effekt. Det gäller de med oklar 

ohälsa utan dokumentation och de klienter som är språksvaga. För en arbetslös 

arbetsför klient anses kraven vara rimliga och ses snarare som ett måste för att 

klienten ska kunna ta sig ur sin situation. Av Kroll och Blombergs (2010) studie 

framkommer det att män i högre grad ställer sig mer positiva till ökande krav på 

klienter än vad kvinnor gör. Vi har enbart intervjuat kvinnor i vår studie och det är 

möjligt att vårt resultat blivit annorlunda om vårt urval varit annorlunda. Kroll och 

Blomberg ser i samma studie även ålder som en avgörande variabel. De yngre 

informanterna i deras studie ställer sig mer positiva till krav än de som är äldre. Här 

kan vi även dra paralleller till vår uppsats. Alla våra informanter är under 30 år och 

ingen har arbetat med socialt arbete tidigare. Statusen inom arbetet med det 

ekonomiska biståndet är låg och många söker sig vidare till andra former av socialt 

arbete (ibid). Detta kan innebära att den professionella erfarenheten inte är lika hög 

som inom andra typer av yrken. Är professionen hög kan organisationens ramar 

påverkas med hjälp av yrkeserfarenhet men om professionen tvärtom är svag, växer 

sig organisationen allt starkare (Svensson et al, 2008). Professionen är en grund för 

handlingsutrymmet och kanske därför känner sig många begränsade i vissa situationer 

och socialsekreterarna har endast organisationen att luta sig mot.  
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6.4 Kravens funktion  

Förespråkare för modeller som arbetslinjen menar att bistånd ska vara kopplat till 

motprestation med syfte att motverka bidragsberoende. Syftet är även att ge klienten 

möjlighet till att använda sina egna verktyg i processen mot självförsörjning där 

kraven fungerar motiverande (Milton, 2006). Arbetslinjen och vår teoretiska 

utgångspunkt, empowerment, upplever vi går hand i hand. I empowermentbegreppet 

läggs ansvar på den enskilde och den självständiga individen står i fokus (Askheim, 

2007), det är även arbetslinjens fokus (Nybom, 2012). Vi har i tidigare avsnitt 

diskuterat huruvida kraven kan ses som motiverande eller kontrollerande. Den 

generella uppfattningen hos våra informanter är att kraven verkar motiverande.   

 

som man kanske kan behöva när man befinner sig i en tuff ekonomisk 

 

(Socialsekreterare 3) 

 

Citatet ovan beskriver hur en klient kan tänkas behöva något som hjälper till att 

strukturera upp vardagen och att kraven kan komma att få en sådan funktion. Detta 

innebär även att socialsekreteraren har en grundtanke om att klienten har ett behov av 

upplever klienten som svag och att hen själv saknar förmåga att hitta en bra planering 

och behöver därför socialsekreterarens hjälp. Svensson et al (2008) beskriver att 

planeringar upprättas med syfte att leda till en förbättrad situation för klienten. 

Socialsekreterare 4 upplever kraven som ett delmål.  

 

 

(Socialsekreterare 4) 

 

Det huvudsakliga målet kraven syftar till är självförsörjning och för att kunna nå dit 

behöver klienten uppfylla delmålen, enligt socialsekreterare 4. För att klara av det 

som krävs behöver klienten också förstå motiven (Svensson et al, 2008) och 

socialsekreterare 4 betonar vikten av att klienten är införstådd med varför hen ska vara 
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aktivt arbetssökande. Att det är för klientens egen skull och inte för att göra 

socialsekreteraren nöjd, vilket också införlivar ett empowerment-tänk i kravens syfte. 

Det är för klientens egen skull kraven finns och för att stärka klienten i sin situation.  

 

Enligt Svensson et al (2008) bygger planeringen på socialsekreterarens 

yrkeserfarenhet, fingertoppskänsla och det handlingsutrymme som finns utifrån 

verksamheten. Dock finns tillfällen där planeringen inte fungerar av olika 

anledningar. När det sker är det socialsekreterarens uppgift att ta reda på varför och 

eventuellt få klienten att förstå motivet (ibid). Alla socialsekreterare i denna studie 

lyfter fram sin egen förmåga att motivera klienten som ett viktigt verktyg, något som 

socialsekreterare 2 exemplifierar nedan.    

 

självförsörjning och då måste vi ställa vissa krav. Men sen finns det alltid 

 

(Socialsekreterare 2) 

 

Socialsekreterare 5 är av samma uppfattning, att syftet med kraven är att motivera, 

dock betonar hon att det handlar om hur man lägger fram det till klienten. Istället för 

att göra målen kravfyllda och till ett måste, går det att framhålla det som någonting 

som gynnar klienten i längden. 

 

 

(Socialsekreterare 5) 

 

Att krav kan fungera som motivation tycks således vara en generell uppfattning. En 

socialsekreterare stod ut från mängden när kravens för- och nackdelar diskuterades. 

Socialsekreterare 1 var under intervjun kluven när det gällde kravens syfte.  
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kanske inte behöver ställas. Jag tänker att det är väldigt olika där från 

 

(Socialsekreterare 1) 

 

Här verkar våra informanter vara överens om att det finns två olika typer av klienter, 

vgående är typen 

som har ett befintligt nätverk, har tidigare arbetslivserfarenhet och har en drivkraft 

är de som varit aktuella för bistånd en längre tid, där motivationen sinat och endast 

söker arbeten för att de måste och inte för en önskan om självförsörjning. 

Socialsekreterare 4 diskuterar nedan utifrån hur hon upplever sina klienter.  

 

de ska göra för att de är väldigt självgående och det är oftast de som får ett 

arbete väldigt snabbt - de har bra koll. Andra känner jag behöver lite 

struktur och de behöver komma in i det här med att söka jobb och behöver 

 

(Socialsekreterare 4) 

 

Andra socialsekreterare fokuserade mindre på klienternas egen förmåga (eller 

oförmåga) och mer på deras egen roll och vad de kan göra för att motivera och få 

klienten att förstå motivet med vissa krav, som till exempel redovisa sökta arbeten.  

De uppfattningar vi kan urskilja är att kraven fungerar som motivation för klienten att 

vilja anstränga sig för att nå det huvudsakliga målet, självförsörjning.  

 

När vi först började med denna studie hade vi en föreställning kring hur våra 

informanter skulle svara och reflektera kring våra frågeställningar. Vi trodde att 

resultatet skulle spegla en ambivalent inställning till kraven där kontrollfunktionen 

skulle komma att synas tydligt. Vi blev förvånande när så inte var fallet. 

Socialsekreterare 5 diskuterar nedan vilket som väger tyngst, de positiva eller 

negativa effekterna av krav.  
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motreaktion, men i slutändan kanske de inser att det går framåt. Krav är 

 

(Socialsekreterare 5) 

 

Endast en av våra informanter nämner den kontrollfunktion kraven har, som vi var så 

säkra på att fler skulle problematisera, och att det ibland kan bli en stressfaktor för 

klienten istället för att de fungerar motiverande.  

 

 stämma av annars vet vi ju inte hur det 

går. Lagen säger vissa saker och vi måste följa den, då måste vi kontrollera. 

Det är också för att mitt arbete ska bli rätt gjort. Vi kontrollerar ju, sen är 

motivera men om det 

 

(Socialsekreterare 6) 

 

Socialsekreterare 6 uppger att syftet med kraven är att motivera klienten till 

självförsörjning och att syftet med att kontrollera att klienten uppfyller kraven är 

detsamma. Dock nämner hon att kontrollsyftet även är för hennes skull som 

tjänsteman och för att kunna utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt. Detta väcker 

frågor hos oss i för vem kraven är till för. Är de verkligen till för att motivera 

klienten eller är de till för socialsekreterarna? Att se kraven som motiverande kan 

också vara ett sätt för socialsekreterarna att legitimera sin egen kontrollfunktion och 

sitt myndighetsutövande även om detta inte framkommer av vårt material.  

 

Den generella uppfattningen är att kravens syfte är att motivera. Socialsekreterare 6 

är dock inte helt övertygad om att så är fallet enligt ovanstående citat. Alla 

informanter är överens om att krav är positivt, men att de även kan ha motsatt effekt 

på vissa typer av klienter. Vi har valt att analysera vår empiri med hjälp av två teorier 

som befinner sig på individnivå och individperspektivet upplever vi verkligen 

framkommit i vårt material. Det läggs mycket fokus på individen själv, både i 

socialpolitiken men även av socialsekreterarna själva. Ansvaret för försörjning åläggs 

den enskilde. Vi finner det dock problematiskt att det verkar saknas reflektion hos 

våra informanter kring strukturella fenomen, såsom arbetslöshet och bostadsbrist, och 
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hur detta eventuellt kan stå i vägen för klienters möjlighet till självförsörjning. Vi ser 

en risk i att klienter kan komma att stå ansvariga för problem de på individnivå inte 

har möjlighet att påverka. Många av våra informanter nämner vikten av att se 

helheten i bedömningar, något vi uppfattar att de missar på denna punkt.  

6.5 Hjälp till självhjälp 

Socialsekreterarnas arbete består, som vi tidigare nämnt, av två delar. En del är 

administrativ som består av själva handläggningen av ansökningar medan den andra 

delen avser arbetet med att korta klienters väg till självförsörjning. En del i att arbeta 

empowermentinspirerat är att stärka klientens självförtroende och tilltro till deras egen 

förmåga (Swärd & Starrin, 2006), något som verkar vara genomgående hos alla de 

socialsekreterare vi intervjuat enligt exempel nedan.  

 

så kul längre och de tappar lite sugen på att söka och ser ingen mening i 

det. Jag tror i längden har vi som socialsekreterare en ganska viktig roll där 

 

(Socialsekreterare 3) 

 

En socialarbetare bör enligt Swärd & Starrin (2006) söka samarbete med andra 

aktörer för att stärka klienten och hjälpa hen att få kontroll över sitt eget liv. 

Socialsekreterare 3 synliggör vikten av samarbete, men även sin egen roll i att som 

socialsekreterare öka klientens motivation och stärka klientens tilltro till hens egen 

förmåga (ibid).  Även socialsekreterare 5 diskuterar vikten av att motivera och stötta 

klienten, framför allt i de situationer klienten upplever som jobbiga. Citatet nedan kan 

ses som en exemplifiering av hur våra informanter arbetar empowermentinspirerat. 

 

 

(Socialsekreterare 5) 
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Det vi vill belysa med detta citat är vikten av att ge hen verktyg för att själv kunna 

utföra uppgiften, och inte att socialsekreteraren ska ta över och utföra uppgiften 

istället. Att stötta klienten och fokusera på hens starka sidor minskar maktlösheten och 

ökar självtilliten (Tengqvist, 2007). För att det ska vara möjligt att stötta klienter enligt 

citatet ovan krävs en utgångspunkt i att eget ansvar är stärkande för individen, något 

som även socialsekreterare 1 tagit fasta på.  

 

 och förväntning på klienten att den 

ska klara sig och bli självförsörjande. Jag tänker att krav kan vara något 

 

(Socialsekreterare 1) 

 

Som vi kan se av citatet innebär att ställa krav också en grundsyn i att klienten klarar 

Socialsekreterare 1 antyder att kraven i sin tur ger klienten en självbild av att de 

faktiskt klarar av att genomföra det som krävs. Detta gör att klienten växer som 

människa genom att låta hen ta eget ansvar vilket i sin tur gör att maktlösheten 

minskar (Tengqvist, 2007). Indirekt tolkar vi detta som att socialsekreterare 1 

upplever krav som positivt ur empowermentsynpunkt, där kravlöst bistånd istället 

hade förstärkt klientens utsatta position. Socialsekreteraren hade då istället utgått från 

att klienten inte är kapabel till egenansvar. Tengqvist (2007) menar att alla är kapabla 

om de ges rätt förutsättningar. Tengqvist menar även att ett sätt att stärka klientens 

självkänsla är genom att fokusera på hens starka sidor, något som socialsekreterare 1 

tagit fast på. Att krav motiverar och stärker klienter är väl synligt i vårt material och 

det är en genomgående uppfattning hos alla socialsekreterare i vår studie, i likhet med 

Kroll och Blombergs (2010). Krav ses som stärkande för klienten, men det kan också 

ses som tvärtom och vi saknar denna reflektion hos våra informanter. Genom att ställa 

saknar egen drivkraft och vilket istället kan innebära att socialsekreteraren inte visar 

tilltro till klientens egen förmåga. Ingen av våra informanter resonerar kring detta 

vilket kanske istället kan ses som ett sätt för dem att legitimera sitt arbete snarare än 

att motivera klienten. Med ett synsätt där krav enbart ses som ett sätt att öka klienters 

egenmakt och där ansvaret för sociala problem åläggs individen - vad blir då resultatet 
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om klienten faktiskt inte klarar av att leva upp till förväntningarna. De svar våra 

informanter har gett oss i denna studie får oss även därför att fundera på vem det 

empowermentorienterade arbetet egentligen fyller en funktion för, klienten eller 

socialsekreterarna. 

6.6 Klientens möjlighet att påverka sin planering 

Önskan att alltid kunna utgå från klienten och kunna ha mer tid för varje klient, och 

därmed öka hens inflytande, är stark hos våra informanter. Det är också en grundsten i 

hur socialarbetare bör agera i ett empowermentinspirerat arbete enligt Swärd & 

Starrin (2006). Klientens egna initiativ bör uppmuntras. Deras utrymme att vara med i 

utformningen av planeringen är dock enligt våra informanter inte helt självklar. I 

grund och botten är det socialsekreterarna som sätter ramarna, enligt citat nedan.  

 

har gjort tidigare, vad har funkat och vad har inte funkat. Vad tycker 

klienten själv? Hade det förbättrat deras möjligheter att få ett arbete? Och 

är det en rimlig planering inom verksamheten och så tycker jag ändå det är 

 

(Socialsekreterare 4) 

 

Alla socialsekreterare uttrycker en önskan om att kunna göra mer individuella 

planeringar med klienter och få mer tid att till exempel kunna följa med till olika 

insatser vilket syftar till att uppmuntra klienten och skapa en bättre relation. Det är 

även ett sätt att kunna öka samarbetet mellan socialtjänsten och andra aktörer samt 

stärka klienten till att kunna ta kontroll över sitt eget liv (Swärd & Starrin, 2006). 

Socialsekreterare 4 beskriver hur hon alltid tar fasta på klientens önskan och om det 

inte är förenligt med verksamheten tar hon upp det till diskussion med arbetsledare. 

Hon framför vad klienten vill och varför. Socialsekreterare 4 uppger att hon ofta står 

på klientens sida men har begränsat med handlingsutrymme ibland, varför det ofta blir 

att klienten ska passa in i en mall av redan färdiga krav. Tengqvist (2007) menar att 

alla har styrkan och om de ges rätt förutsättningar kan de växa, men det är inte lätt att 

eten. 
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Dock är det viktigt att poängtera att den färdiga mallen av krav inte är konstant, utan 

kan reformeras. Socialsekreterarna i vår studie upplever sig ha långt mer utrymme för 

att påverka planeringen än vad klienten själv har. Klientens väg är via 

socialsekretaren.  

 

Socialsekreterare 5 uttrycker att en planering som är upprättad i ett samarbete också 

gör det lättare för klienten att bli motiverad.  

 

får de såklart komma med tankar och åsikter för det är ändå en planering 

som dom ska följa och inte jag. Det är ett samarbete, men man får ändå 

 

(Socialsekreterare 5)  

 
Våra informanter är överens om att klienten har, till en viss gräns, möjlighet att 

påverka. Det verkar dock vara mindre viktigt ur socialsekreterarnas synpunkt hur pass 

 

6.7 Rättighet ger skyldighet      

Handlingsutrymmet möjliggör fyra olika positioner för socialarbetaren att inta, enligt 

Svensson et al (2008). Behandlare, stödjare, administratör och kontrollör. I 

positionen som kontrollör är socialarbetaren noga med att kontrollera att klienten 

sköter sina skyldigheter för att sedan kunna åtnjuta sina rättigheter. Utifrån vårt 

insamlade material kan vi se att kontrollören en utmärkande position. 

Socialsekreterare 2 anser det vara viktigt att klienten uppfyller sina skyldigheter och 

redovisar detta.  

 

släppa en människa helt fri utan krav. Det måste finnas 

någonting man ska göra för att få bistånd och det är också en del för oss att 

 

(Socialsekreterare 2) 
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Även om vi tycker oss kunna se att socialsekreterarna tenderar att befinna sig i 

positionen som kontrollörer, då den generella uppfattningen hos våra informanter är 

att om du som klient inte sköter dina skyldigheter har du heller inte rätt till bistånd, är 

det viktigt att inte glömma socialsekreterarnas funktion som gatekeepers (Hydén, 

2000). Det innebär att de som tjänstemän ska se till att enbart de som är berättigade 

till bistånd blir beviljade. Det också viktigt att göra skillnad på arbete där 

myndighetsutövning är ett betydande inslag, än yrken av mer behandlande karaktär. 

Inom yrken som innefattar myndighetsövning tror vi det är lätt att inta positionen som 

kontrollör då det är en del av arbetet och en stor sådan. Det är en komplicerad 

situation som det i vårt material visar sig att socialsekreterare kan ha svårt att förhålla 

sig till, där de ska skapa allians med klienten samtidigt som de ska fatta beslut i 

enlighet med verksamheten.    

 

 

(Socialsekreterare 6) 

 

Citatet ovan synliggör en tydlig bild av att socialsekreterarna befinner sig i positionen 

som kontrollör, men även som stödjare. Att vara stödjare innebär att lyssna på 

klienten men låta det vara upp till denne själv att göra det som krävs för att uppnå 

målet (Svensson et al, 

inte j

klienten. Socialsekreterarna har en roll som både kontrollör och stödjare samtidigt, 

vilket kan vara svårt att förhålla sig till. De måste förhålla sig till lagen och fatta 

regelmässiga beslut för att inte begå tjänstefel. Samtidigt ska de lyssna på klientens 

intresse och behov. Det kan vara svårt att skapa en balanserad relation och de 

behöver, trots sin underkastelse av lagar och regler, använda sin yrkeskompetens, 

omdöme och arbetets moraliska koder för att kunna göra rätt bedömningar (Svensson 

et al, 2008). Socialsekreterarna upplever att deras ansvar sträcker sig till en viss gräns 

och sedan är det upp till klienten att ta tillvara på och utnyttja de insatser som erbjuds.  

 

 

(Socialsekreterare 4)  
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Detta citat är ett exempel på hur det anses vara upp till klienten att använda sin egen 

förmåga och denne hålls personligt ansvarig för sin arbetslöshet (Kroll, Blomberg & 

Kallio, 2010). Socialsekreterarna tar under intervjun upp att många klienter redovisar 

arbeten som de möjligtvis inte ens söker, utan skriver ner det för att de måste och att 

kraven istället gjort klienten omotiverad. Även om socialsekreterarna inte framhåller 

detta som vanligt förekommande har de alla berört ämnet. De lyfter även fram att om 

det skulle ske är det en del av deras arbetsuppgifter att förklara motivet för klienten 

och därmed öka motivationen. De stöttar och motiverar gärna klienten, men till 

syvende och sist är det upp till klienten själv att söka arbeten och vara attraktiv på 

arbetsmarknaden.  

 

ett jobb igen.   

(Socialsekreterare 3) 

 

Av ovanstående citat finns en underförstådd misstro till klientens egen motivation och 

drivkraft, något vi kan se som motpol till empowermentbegreppet vi tidigare 

problematiserat där klienten faktiskt ses som resursstark. Våra informanter är av 

uppfattningen att om kraven inte funnits hade klienterna inte heller försökt ta sig ur 

situationen, något som forskning kring arbetslinjen talar mot (Milton & Bergström, 

1998; Milton, 2006; Nybom, 2012) och hos våra informanter är det endast en sida 

som lyfts fram.  

6.8 Om bistånd varit kravlöst 

En av våra intervjufrågor berörde huruvida socialsekreterarna tror att kraven gör fler 

klienter självförsörjande. Det var svårt för våra informanter att tänka i banor där 

ekonomiskt bistånd är kravlöst. Tanken är främmande och många har upplevt det vara 

svårt att tänka utanför ramarna då det utgör en så stor del av deras vardagliga arbete.  

 

 

(Socialsekreterare 4)  
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Att arbetslinjen sitter så djupt rotad har gjort det svårt för oss att få några tydliga svar.  

Av de diskussioner våra informanter fört kan vi dock tycka oss se tendenser till en 

uppfattning om att färre blivit självförsörjande och att kraven krävs för att klienter 

överhuvudtaget ska söka arbeten. Socialsekreterare 2 resonerar kring hur det hade 

varit om det inte fanns krav på motprestation.  

 

 

(Socialsekreterare 2)  

 

I våra informanters diskussioner kring kravlöst bistånd lyfts återigen två typer av 

klienter fram. E

varje månad och sedan istället ha möjlighet att kunna göra vad den vill under dagen. 

Den andra typen upplevs vara självständig med ett inre driv som har en önskan om att 

ta sig ur sin ekonomiska situation. Om bistånd varit kravlöst ser socialsekreterarna en 

ökning hos de som uppbär ekonomiskt bistånd under en längre period. En generell 

uppfattning är att det finns de som inte vill arbeta och att den gruppen ökat om bistånd 

inte varit kravfyllt. 

 

jag det är fler som hade valt att göra ingenting även om det inte är mycket 

pengar man får. Har man gått på bidrag hela sitt liv och är van vid att göra 

vad man vill i sin vardag, och då kunnat göra det utan några krav, så hade 

 

(Socialsekreterare 5) 

 

Om biståndet varit kravlöst hade fler valt att inte arbeta. Det är våra informanters 

uppfattning. Vi kan se av tidigare forskning att klienterna själva upplever denna 

attityd från myndigheter (Angelin, 2009). Vi kan också se av Miltons studie (2006) att 

arbetslinjen och Uppsalamodellen inte visat sig vara effektiv för klienters 

självförsörjning. Det är intressant att forskningen visar något annat än det våra 

informanter belyser.  
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situationen de är i och vill inte jobba. De kan klara sig med det biståndet de 

får och nöjer sig med det. Det har vi fått höra av våra klienter. Kraven blir då 

i vet ju 

inte hur det hade sett ut, men det känns som att samhället inte hade fungerat 

 

(Socialsekreterare 6)  

 

Socialsekreterare 6 belyser i citat ovan uppfattningen om hur det långvariga biståndet 

ökat om biståndet varit kravlöst. Det finns även en underliggande tro i att 

socialsekreterarnas eget arbete hade kunnat komma att förändras, där själva arbetet 

med att korta klientens väg till självförsörjning försvinner eftersom klienterna inte 

längre varit intresserade av det. Socialsekreterarnas arbete skulle då istället komma att 

bli enbart administrativt. Det kan också ses tvärtom, att det inneburit ett 

förverkligande av den önskan informanterna uttryckt  att få mer tid för varje klient 

och ha möjlighet att kunna följa med till exempelvis Arbetsförmedlingen och erbjuda 

insatser som matchar klientens behov. Mindre kontroll gör handläggningen 

effektivare och ger utrymme för mer tid till klienterna.  

 

För våra informanter i denna studie är det en självklarhet att rättigheter och 

skyldigheter föder varandra, något annat vore otänkbart. De har växt upp i ett 

samhälle präglat av en individualistisk syn där varje individ ska ha viljan att arbeta 

(Kroll, Blomberg & Kallio, 2010) och att varje individ anses ansvarig för sin utsatta 

ekonomiska situation. Det saknas problematiserande kring det egna arbetet och 

reflektioner kring hur sociala problem uppstår. De strukturella villkoren glöms bort.  

En problematisering kring kravens kontrollerande funktion, som framhävs i forskning 

kring ämnet (Nybom, 2012; Milton, 2006; Milton & Bergström, 1998), framkommer 

dock inte hos våra informanter. De problem socialsekreterarna ser i denna studie är 

snarare i samarbete med andra aktörer och i det egna handlingsutrymmet inom 

organisationen. Att den enskilde åläggs allt ansvar är genomgående i denna studie och 

arbetslinjen sitter djupt hos våra informanter. Något vi tror återspeglar sig i deras 

uppfattningar är den socialpolitiska utvecklingen i vårt samhälle som vi tidigare 

diskuterat. 
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7 Slutdiskussion  

gjort det svårt för våra informanter att generalisera. Det gör det även svårt för oss att 

kunna dra några allmängiltiga slutsatser av vår studie. Det är svårt i det sociala arbetet 

som är fyllt av komplexitet men vi tycker oss ändå ha kunnat urskilja några mönster 

utifrån våra sex intervjuer som vi kommer sammanfatta nedan.  

 

För att vara berättigad ekonomiskt bistånd behöver klienten redogöra vad hen gjort för 

att bidra till sin egen försörjning. Det finns generella krav socialsekreteraren utreder 

för att se om dessa är uppfyllda. Kraven är inte oföränderliga och det går att anpassa 

dessa efter den enskildes förutsättningar och förmåga. Det är till och med så att 

socialsekreterarna i vår studie upplever sig ha stort handlingsutrymme i utformningen 

av krav och planeringar. De är alla medvetna om att ett stort handlingsutrymme kan 

leda till att olika bedömningar görs utifrån samma situation vilket i sig leder till låg 

rättsäkerhet och likabehandling. Dock anser sig socialsekreterarna inte göra 

bedömningar utifrån individuella faktorer, utan de anser sig vara objektiva. Trots att 

det ibland kan vara svårt att undgå de generella krav de beskriver (söka arbete, vara 

inskriven på Arbetsförmedlingen och följa den planering som upprättas där) finns det 

stora möjligheter att kunna påverka utifrån den enskilde klienten. Detta om det går att 

motivera varför vissa krav ska eller inte ska ställas. Ju mer socialsekreteraren vet om 

klientens situation, desto lättare är det att motivera en viss bedömning som gynnar 

klienten. Upplevelsen är att handlingsutrymmet är stort när det gäller bedömningar 

och de upplever sig ha möjligheten att frångå en del riktlinjer, dock är det något 

svårare när det handlar om ansökningar om konkreta saker som till exempel busskort. 

De upplever sig också vara begränsade när det kommer till samverkan med andra 

aktörer, kanske främst på grund av avsaknaden av behövda insatser eller möjlighet att 

få till gemensamma planeringar. En slutsats vi kunnat dra av vårt material är att 

handlingsutrymmet verkar finnas i socialsekreterarnas förmåga att motivera sina 

bedömningar.  
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Socialsekreterarna i denna studie upplever kraven som både positiva och negativa. De 

positiva aspekterna är att de fungerar som en morot och har en motiverande effekt. De 

negativa aspekterna framkommer främst när klienten i fråga inte klarar av att nå upp 

till det som krävs av olika anledningar. Här ser våra informanter två olika grupper, de 

klienterna med oklar ohälsa och de språksvaga. Kraven kan på dessa grupper ha 

motsatt effekt och istället för att verka motiverande förstärker de snarare klienternas 

redan utsatta situation. Det innebär att klienten kan bli omotiverad och känna 

hopplöshet. Kraven upplevs således inte vara lämpade för alla, utan drabbar klienter i 

dessa två grupper negativt. Våra informanter ser dock endast positiva aspekter av 

kraven när det gäller arbetsföra klienter.  

 

Kravens syfte är att driva klienten till en tro på sig själv och att denne har de resurser 

som krävs för att i framtiden bli självförsörjande. Att kraven är motiverande är alla 

våra informanter överens om. Även här kan vi urskilja två typer av klientgrupper. De 

med en egen drivkraft och önskan om att bli självförsörjande, där kraven kanske 

egentligen inte behövts. Dessa klienter har så pass stor drivkraft att kraven inte har 

någon funktion, utan de hade nått självförsörjning även utan krav på motprestation. 

Sedan finns det även en annan typ av klient, de som är lata och nöjer sig med att få 

ekonomiskt bistånd utan en egen vilja att vara självständiga ekonomiskt. Om biståndet 

varit kravlöst finns en tro om att färre blivit självförsörjande och de långvarigt 

biståndstagande hade ökat. Gruppen med långvarigt bistånd skulle då enligt våra 

informanter främst bestå av den lata typen som nöjer sig och inte vill arbeta.  

 

Socialsekreterarna i vår studie är av uppfattningen att kraven hjälper klienterna till 

självförsörjning eftersom de, om kraven inte fanns, inte sökt jobb eftersom det inte 

behövts. Här ser vi en motsägelse i våra informanters resonemang. Å ena sidan ses 

klienten som en stark individ med kraft att själv kunna ta sig ur sin ekonomiska 

situation med stöd från socialsekreteraren och krav som motivation. Å andra sidan ses 

klienten som en svag individ utan vilja att bli självförsörjande och som behöver 

kraven som en sporre då informanterna utgår från att klienterna 

saknar egen inneboende motivation.  

 

Kanske handlar deras tankar om att krav motiverar, snarare om att legitimera arbetet 

för sig själva. Genom att se kraven som motiverande finns det också ett syfte med 
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dessa. Att klienten blir stärkt och motiverad av kraven innebär också att ansvaret 

läggs på hen själv, vilket är ett tydligt exempel på arbetslinjens framfart.  Upplevelsen 

av kraven tycks således vara endimensionell, våra informanter lyfter endast positiva 

effekter av dessa. Den kritik arbetslinjen fått för att vara kontrollerande framkommer 

inte av vårt material. Att det varit svårt för våra informanter att tänka i banor där 

bistånd är kravlöst är intressant i sig. Detta visar hur arbetslinjen verkligen fått starkt 

fäste. Det innebär att den strukturella synen på sociala problem försvinner och 

ansvaret åläggs individen helt och hållet. Det är möjligt att våra informanters 

resonemang är grundade i personlig ideologi liksom Bergmark (2000) framför. Hela 

den individualistiska socialpolitiska grundtanke vi skrivit om inledningsvis i denna 

uppsats återspeglar sig tydligt hos socialsekreterarna i vår studie.  
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9 Bilagor  

 

9.1 Intervjuguide  

 
Inledande information  
 

-‐‑ Information om syftet med intervjun och studien. 
 

-‐‑ Information om att materialet inte kommer användas i andra syften.  
 

-‐‑ Fråga om det är okej att spela in intervjun och informera om att det 
kommer att raderas så fort som möjligt.  

 
-‐‑ Informera om avidentifiering.  

 
-‐‑ Deltagandet är frivilligt och de kan välja att inte svara på vissa frågor om 

de inte vill.  
 
Individuella frågor 
 

-‐‑ Hur länge har du arbetat här?  
 
-‐‑ Har du någon tidigare yrkeserfarenhet inom socialt arbete?  

 
-‐‑ Hur många ärenden har du på din tjänst?  

 
-‐‑ Berätta lite kort om dina arbetsuppgifter.  

 
Krav och planering 
 

-‐‑ Vilka krav ställer du på en klient för att denne ska vara berättigat bistånd? 
Tänk utifrån generella termer.  
 

-‐‑ Hur går det till när en planering upprättas?  
 

-‐‑ Vilket utrymme finns för klienten att själv kunna vara med och påverka sin 
planering/de krav som ställs på denne?  

 



64	  
	  

-‐‑ Vilket utrymme finns det för dig som socialsekreterare att kunna påverka 
klientens planering/de krav som ställs på denne, utifrån verksamhetens regler 
och riktlinjer?  

 
-‐‑ Upplever du att kraven på klienterna styrs av organisationens ramar? 

 
-‐‑ Upplever du att ni kan möta klienternas behov? 

 
-‐‑ Upplever du att kraven påverkas av individuella faktorer hos dig som 

socialsekreterare och i så fall på vilket sätt?  
 

-‐‑ Vad upplever du vara negativt/positivt med kraven?  
 
Självförsörjning  
 

-‐‑ Upplever du att kraven begränsande för klienten på något vis?  
 
-‐‑ Upplever du att kraven är en bidragande del för klienten att komma ut i 

självförsörjning? Motivera. 
 

-‐‑ Tycker du att kraven som ställs idag är för höga/låga? Motivera.  
 

-‐‑ Om biståndet varit kravlöst, tror du att det hade påverkat hur många som 
kommer ut i självförsörjning?  

 
 
 


