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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med denna studie är att studera socialsekreterares uppfattning av deras 

möjlighet till att bedriva förändringsarbete på avdelningen för ekonomiskt bistånd inom 

socialtjänsten, med målet att klienten ska bli självförsörjande. Tidigare forskning inom området 

har visat att socialsekreterare har flera olika roller. De förväntas följa lagar och regler samtidigt 

som de ska möta klientens individuella behov. Detta förutsätter en god relation mellan 

socialsekreterare och klient, och möjligheten till att skapa goda relationer anses kunna vara 

avhängigt organisationstypen. Tidigare forskning har även visat att ett av problemen i det dagliga 

arbetet inom socialtjänsten är tidsbristen, vilken ger upphov till ett behov av att prioritera mellan 

ärenden. Det är i ljuset av vad tidigare forskning visat om bland annat organisationsform och 

arbetsbörda som det ter sig relevant att utforska vad socialsekreterare själva anser om 

möjligheter till att bedriva förändringsarbete. 

 

Studien baseras på kvalitativa intervjuer med totalt åtta socialsekreterare från fyra olika svenska 

kommuner. Resultatet, det vill säga bland annat vad som informanterna anser vara viktiga 

faktorer samt vad som utgör hinder för förändringsarbetet inom ekonomiskt bistånd, analyseras 

och diskuteras utifrån Hasenfelds teori om människobehandlande organisationer samt Lipskys 

teori om gräsrosbyråkrater. Resultatet pekar bland annat mot att socialsekreterarna anser sig 

behöva organisatoriska förutsättningar, såsom en rimlig mängd ärenden, för att kunna bedriva ett 

framgångsrikt förändringsarbete inom ekonomiskt bistånd. Vidare anser informanterna att 

individuella faktorer, såsom klientens motivation, är av vikt för processen bort från ett 

biståndsberoende. Bland hindrande faktorer på individnivå nämns diskrepans mellan 

socialsekreterarens och klientens målbilder gällande vilken förändring som ska uppnås hos 

klienten som ett exempel. På organisationsnivå anser socialsekreterarna den höga 

arbetsbelastningen, som ofta råder inom arbetet med ekonomiskt bistånd, vara det största hindret 

för ett aktivt klientarbete mot självförsörjning. Informanterna betonar att ärendemängden i 

dagsläget ofta är så hög att det inte är möjligt att träffa klienterna så ofta som det skulle behövas.  

 

I ljuset av vad tidigare forskning och vad analysen av den insamlade empirin visar, identifierades 

i denna studie, utifrån socialsekreterares synvinkel, flera faktorer som anses vara av vikt för ett 

välfungerande förändringsarbete inom ekonomiskt bistånd. Det intervjuade anser att de (som 

socialsekreterare) behöver både individuella ”verktyg” och organisatoriska förutsättningar för att 

kunna bedriva sitt arbete på det sätt som fastställs i Socialtjänstlagen. 

 

Nyckelord: Socialtjänst, Ekonomiskt bistånd, Socialsekreterare, Handlingsutrymme, 

Förändringsarbete 
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Abstract 

The aim of this study is to explore the opinions of social workers working in the social service 

benefits sector. The area of focus is the possibility for them to do active client work with the 

client’s self-sufficiency as main aim. Previous research shows that social workers have multiple 

roles. They shall put the relevant legislation into effect and follow the rules of the organization, 

but also meet the client’s individual needs. This requires a good relationship between the social 

worker and the client, and their ability to establish a good relationship with the client might be 

affected by the way that the organization is structured. Previous research also shows that one of 

the main problems in the day-to-day work is the lack of time, which leads to needs to prioritize 

among the cases. In the light of what this previous research shows about the structure of the 

organization and about workload, it appears to be relevant to explore what social workers in the 

social service benefits sector themselves consider about their possibilities to active client work. 

 

The study is based on qualitative interviews with eight social workers from four different 

Swedish municipalities. The findings of the study, i.e. important factors and factors obstructing 

active client work towards self-sufficiency (according to the interviewees), have been analyzed 

and discussed in the light of Hasenfeld’s theory about human service organizations and Lipsky’s 

theory about street-level bureaucrats. The interviewees considered that to be able to work 

towards a change in the client’s life, they need good organizational conditions. This includes for 

example a reasonable caseload. The interviewees also expressed the opinion that individual 

factors, such as the client’s motivation, are important for a successful process of breaking away 

from long-term dependency on benefits. Among the obstructing factors on the individual level, 

the discrepancy between the aims of the social worker and the aims of the client concerning the 

future changes in the client’s life is mentioned as an example. On the organizational level, the 

interviewees stressed that the vast workload, which is common in the social service benefits field 

of work, is the biggest obstructing factor for active client work. The informants emphasize the 

fact that the caseload is nowadays usually so vast that it is almost impossible to meet the clients 

as often as is necessary.  

 

In the light of what the previous research and the empirics of this study show, several important 

factors for active client work in the social service benefits field of work were identified from the 

social workers’ point of view. The interviewees considered both individual “instruments” and 

organizational conditions to be essential for being able to fulfill their duties in the way these are 

expressed in the law. 

 

Keywords: Social service benefits, Social worker, Discretion, Change, Self-suffiency 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

”1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas- 

ekonomiska och sociala trygghet, 

- jämlikhet i levnadsvillkor, 

- aktiva deltagande i samhällslivet.”(Socialtjänstlag 2001:453) 

 

Ovanstående citat hämtat ur Socialtjänstlagen utgör utgångspunkten för arbetet inom alla 

socialtjänstens domäner. För att främja den sociala och ekonomiska tryggheten finns bland annat 

ekonomiskt bistånd som ett yttersta skyddsnät för de människor som är i behov av det. Enligt 

Socialstyrelsen (2013) är den vanligaste orsaken till biståndstagande arbetslöshet utan rätt till 

arbetslöshetsersättning. Behovet av ekonomiskt bistånd är avhängigt flera samverkande faktorer, 

varav en av de mest betydande är situationen på arbetsmarknaden.  

 

Det ekonomiska biståndet beviljas eller avslås enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen och består av 

två delar. Den ena är försörjningsstödet, med riksnormen, vilken fastställs av regeringen varje år, 

som utgångspunkt för kostnader. Dessa kostnader gäller exempelvis livsmedel, kläder och 

förbrukningsvaror samt skäliga kostnader utanför riksnormen för exempelvis boende, hushållsel 

och arbetsresor.  Den andra delen är bistånd för livsföringen i övrigt, vilket innefattar kostnader 

för andra behov såsom hälso- och sjukvård, glasögon samt spädbarnsutrustning. (Socialstyrelsen, 

2013) Biståndet är avsett att vara en kortvarig insats, en chans för klienten att stabilisera sin 

tillvaro och sedan bli självförsörjande. I många fall blir ändock biståndsberoendet långvarigt och 

för att komma ut i egen försörjning krävs, för många klienter, en förändring av något slag. I 

Socialtjänstlagens portalparagraf fastslås att ”/…/ Socialtjänsten skall under hänsynstagande till 

människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla 

enskildas och gruppers egna resurser. /…/”. Med andra ord är skyldigheten att stötta klienten till 

utveckling och förändring stadgad i lagtext. 

 

Totalt under 2012 fanns 399 410 biståndsmottagare, varav 267 755 var vuxna.  40 % av dessa 

hade så kallat långvarigt bistånd, det vill säga tio månader eller mer. Kommunerna betalade 

under 2012 ut sammanlagt 10,6 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd. (Socialstyrelsen, 2013) 

 

Denna bakgrundsinformation behövs för att förstå omfattningen av ekonomiskt bistånd i Sverige 

och ovanstående statistik visar att en stor del av biståndsmottagarna blir långvarigt beroende av 

finansiell hjälp från socialtjänsten. Då biståndet är ämnat att vara en kortvarig insats anser vi det 

vara av vikt att socialsekreteraren gör vad han/hon kan för att stötta klienten till självförsörjning, 

i enlighet med Socialtjänstlagens portalparagraf. Andelen långvarigt biståndberoende har, enligt 

statistik från Socialstyrelsen, ökat under de senaste åren. Här tydliggörs således behovet av ett 
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välfungerande aktivt förändringsarbete där socialsekreterare hjälper klienter ur ett 

biståndsberoende.  

 

Med denna information i åtanke kommer i fortsättningen fokus i denna studie läggas på 

socialsekreterares erfarenheter av och möjligheter till socialt förändringsarbete. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att belysa socialsekreterares, på avdelningen för 

ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten, uppfattning av deras möjligheter till förändringsarbete 

med målet att klienten ska bli självförsörjande.  

 

 Vad anser socialsekreterare, på avdelningen för ekonomiskt bistånd inom 

socialtjänsten, behövs för att ha goda möjligheter till att bedriva ett socialt 

förändringsarbete? 

 

 Anser socialsekreterare, på avdelningen för ekonomiskt bistånd inom 

socialtjänsten, att det finns några hinder för/något som begränsar möjligheterna 

att bedriva förändringsarbete? 

 

 Hur anser socialsekreterare, på avdelningen för ekonomiskt bistånd inom 

socialtjänsten, att den ideala socialsekreterarrollen skulle vara utformad, utifrån 

syftet att klienten ska bli självförsörjande? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Efter detta inledande kapitel följer en genomgång av Tidigare forskning (2). Här redogörs för 

forskningsläget kring handlingsutrymme, socialsekreterarens roll och klientarbete, 

organisationens utformning och dess betydelse för förändringsarbetet samt prioriteringar. Detta 

kapitel syftar till att skapa en överblick över det aktuella läget kring de teman som är relevanta 

för denna studie.  

 

I kapitlet Teorier (3) presenteras de för studien valda teorierna som tillämpas i diskussionen av 

resultatet. Kapitlet avslutas med en motivering av teorivalet. 

 

I kapitlet Metod (4) beskrivs metodval samt för- och nackdelar med dessa, tillvägagångssätt samt 

analysförfarande. Utöver detta redogörs för studiens tillförlitlighet samt de etiska överväganden 

som gjorts. Slutligen förs en diskussion kring metodologiska överväganden och studiens 

informanter presenteras.  
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I kapitlet Resultat (5) presenteras resultatet i form av teman utifrån frågeställningarna.  

 

I kapitlet Diskussion (6) ges först en summering av resultatet och därefter förs en diskussion om 

detta i förhållande till tidigare forskning och de valda teorierna. Kapitlet avslutas med en slutsats 

kring resultatet samt implikationer för vidare forskning och praktik. 

 

1.4 Begreppsdefinition 

 

Socialsekreterare 

Socialsekreterare är en tjänsteman som handlägger enskilda socialtjänstärenden. Med 

socialsekreterare avses i denna studie en tjänsteman på avdelningen för ekonomiskt bistånd inom 

socialtjänsten.   

 

Förändringsarbete 

Med förändringsarbete avses i denna studie aktiviteter som syftar till att ändra och utveckla 

klienters situation. Förändringsarbetet utförs vanligen av socialsekreterare som analyserar, 

vägleder och hjälper klienter vidare.  
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2. Tidigare forskning 

I det följande kapitlet presenteras det aktuella forskningsläget gällande ämnen som är relevanta 

för denna studie. Dessa ämnen är socialsekreterarens handlingsutrymme, socialsekreterarens 

roll och klientarbete, organisationstypens betydelse för klientarbete samt prioriteringar som 

görs inom socialtjänsten. I detta kapitel används begreppet socialarbetare då mycket av den 

tidigare forskningen inte är avgränsad att gälla enbart socialsekreterare, utan flera professioner 

inom socialt arbete (jämför med engelskans social worker). 

 

2.1 Handlingsutrymme   
Handlingsutrymme inom socialtjänsten handlar om möjligheten för den enskilde tjänstemannen 

att, inom organisationens ramar, agera och fatta beslut på ett självständigt sätt. Just 

handlingsutrymme ses, enligt Liljegren och Parding (2010) som en av de mest centrala delarna 

av det professionella arbetet. Det krävs således en professionell tjänsteman för att 

handlingsutrymmet ska utnyttjas på ett lämpligt sätt, det vill säga fatta beslut om exempelvis 

insatser som anses vara lämpliga för att nå uppsatta mål (se exempelvis Goodin, 1986). Något 

som återfinns i flera forskares publikationer är att socialarbetarens professionalism samt 

legitimitet för hans/hennes handlingsutrymme är sprungna ur en hög utbildningsnivå och en bred 

kompetens kombinerat med yrkesetik (se exempelvis Evetts, 2013; Liljegren, 2008; Wingfors, 

2004).  

 

En enkätstudie gjord bland politiker och tjänstemän inom socialtjänsten i sex svenska 

kommuner, projektledd av Åke Bergmark, presenteras i en artikel av Wörlén (2010). Studien 

finansierades av FAS (Forskningsrådet för arbetliv och socialvetenskap) och dess syfte var att 

studera prioriteringar gällande resursfördelningar till och inom socialtjänsten. Forskarna fann, 

trots att socialtjänsten är en lagstyrd verksamhet, att en stor del av tjänstemännen upplevde deras 

arbetsuppgifter vara av motsägande art. Detta delvis på grund av lagarnas ramlagskaraktär som 

ger möjligheter till betydande handlingsutrymme (se exempelvis Evans, 2013; Morén, Blom, 

Lundgren & Perlinski, 2010). Lagar och regler sätter ramar för hur arbetet ska genomföras och 

förändringar av dessa kan i vissa fall ge upphov till svårigheter. Ett exempel på detta är det som 

Bransford  (2005), som undersökte hur socialarbetare använder sin maktbefogenhet med grund i 

forskning och teoretisk kunskap, framhåller i sin artikel. Hon menar nämligen att en ökning av 

oförenliga samt motsägande krav på socialarbetare har skett i USA på grund av förvirrande 

lagrum och riktlinjer. 

 

Forskning har visat att det påverkar tjänstemannens roll att arbeta inom en politiskt styrd 

organisation som socialtjänsten, vilket bland annat Billquist (1999) lyfter fram. Genom 

observationsstudier och intervjuer med bland annat socialarbetare och klienter presenterar hon i 

sin avhandling om klientarbete att socialarbetare arbetar i en byråkratisk, administrativ och 

kontrollerande organisation. De förväntas följa regler, lagar och rutiner samtidigt som de ska 

möta varje klient efter dennes behov. Socialarbetaren ska således kombinera kontroll med hjälp, 
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vilket inte alltid är oproblematiskt. Hur verksamheten är utformad kan i Sverige skilja sig från 

kommun till kommun. I sin avhandling, baserad på intervjuer och en komparativ fallstudie, 

syftade Perlinski (2010) till att beskriva samt analysera på vilket sätt specialiserade respektive 

integrerade socialtjänstorganisationer, som bedriver individ- och familjeomsorg, villkorar 

socialarbetares klientarbete. Perlinski fann att individ- och familjeomsorgens organisering i 

merparten av kommunerna var specialiserad samt att arbetet med klienten oftast skedde med 

hjälp av ospecifika metoder, såsom exempelvis erfarenhet.  

 

Inom den internationella forskningen tar ett stort antal studier om handlingsutrymme avstamp i 

Michael Lipskys begrepp gräsrotsbyråkrati och socialarbetaren som gräsrotsbyråkrat, det vill 

säga en tjänsteman som arbetar i direktkontakt med människor. Detta begrepp förklaras mer 

ingående i kapitlet Teorier (3). Evans och Harris (2004) baserar sin artikel på Lipskys begrepp i 

sin artikel gällande handlingsutrymme. De fann att det handlingsutrymme gräsrotsbyråkraten har 

kan förstås utifrån hur han/hon förhåller sig till de uppsatta lagar, regler och riktlinjer som finns. 

Paradoxalt nog kan fler lagar och regler bidra till mer utrymme för tolkning av dessa vilket i sin 

tur kräver en professionell socialsekreterare. Detta kan ses i ljuset av det som Lloyd, King och 

Chenoweth (2002) framhåller i sin artikel avseende stress och utbrändhet i socialt arbete, 

nämligen att socialarbetarna utgör det viktigaste ”instrumentet” i det sociala arbetet. Kvaliteten 

på arbetet är därmed av stor vikt för att uppnå målen med att förbättra sociala förhållanden. Som 

Hjörne, Juhila och Van Nijnatten (2010) framhåller i sin artikel, angående de dilemman 

gräsrotsbyråkraten ställs inför, är organisationskraven inte alltid kompatibla med de krav och 

önskningar som klienterna har. I slutändan är det upp till tjänstemannen att, genom att använda 

sitt handlingsutrymme, hantera dilemmat som kan uppstå. 

 

2.2 Socialsekreterarens roll och klientarbete   

En betydande del av socialsekreterarens arbete består av direktkontakt med klienter. Enligt 

Perlinski (2010) värderar socialarbetare goda klientrelationer samt att erhålla klientens tillit 

högre än att förlita sig på specifika metoder. I likhet med detta menar även Blom (2002) i sin 

artikel beträffande relationen mellan socialarbetare och klient, att relationen utgör grunden för ett 

fungerande socialt arbete. Socialarbetare anser även att deras bemötande gentemot klienterna är 

identiskt med hur de skulle vilja att det var, oavsett organisationsform (Perlinski (2010). Som 

tidigare nämnts beskriver Billquist (1999) socialsekreterarens arbete som kombinerat. Billquist 

benämner det som klientarbetets dualism, vilket innebär att det finns en ambivalens hos 

socialsekreterare gällande yrkesrollen. Detta eftersom det fungerar som en form av 

disciplinering, vilken begränsar sättet att arbeta samt försvårar hanteringen av de dubbla rollerna. 

Komplexa ärenden försvårar möjligheten med föreningen av det administrativa och det 

”hjälpande”. Det blir svårare att bemöta klienten på ett ”schysst” sätt samtidigt som arbetet utförs 

korrekt (enligt lagar, regler etc.). Perlinski (2010) framhåller att myndighetsutövning influerar 

flera synvinklar av klientarbete. Ännu en syn på tjänstemannens ställning i organisationen kan 

härledas till Lundquists (enligt Rönnbäck, 2008) beskrivning. Lundquist menar att tjänstemannen 
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i myndigheten har fyra roller, lojaliteten gentemot överordnade och den egna organisationen, 

hänsynen till medborgarna, lydnaden inför lagen samt vara expert och beakta sin professionella 

kunskap. Rönnbäck (2008) framhåller i sin rapport, vilken handlar om makt över utredning, 

ytterligare en vinkel avseende roller, där hon menar att handläggare samt 

handläggningsprocessen påverkas av fyra delar. Delarna är roller och förväntningar såsom rollen 

som offentlig tjänsteman, förväntningar på att lagen efterföljs, förväntningar från den egna 

organisationen samt förväntningar från omgivningen. 

 

2.3 Organisationen och dess betydelse för klientarbete 
Ett återkommande ämne i den tidigare forskningen om socialtjänsten är den betydelse 

organisationens utformning har för klientarbetet. Perlinski (2010) menar att socialarbetare 

upplever att möjligheten till att skapa signifikanta relationer till klienterna kan vara avhängigt 

organisationstypen. Enligt Billquist (1999) finns det inom organisationen så kallade krafter som 

förhindrar att arbetet utövas ”fritt”, såsom exempelvis handläggningsrutiner, de tidsmässiga och 

rumsliga gränserna samt arbetets organisering. Hughes och Wearing (2007) visar i sin artikel, 

avseende organisationer i det sociala arbetet, något som kan uppfattas som paradoxalt. De menar 

att socialarbetare, som vanligtvis förespråkar förändring hos de människor och det samhälle de 

arbetar med, tenderar till att vara negativt inställda till förändringar inom den organisation de 

själva arbetar. Författarna har en teori om att den negativa inställningen kan härledas till att 

organisatoriska förändringar ofta rör sig om en ”top-down-process” och att socialsekreterarna 

själva således inte har något inflytande gällande dessa. 

 

Socialstyrelsen (2007) framhåller i en rapport om resursfördelning och prioriteringar inom 

socialtjänsten att samverkan mellan huvudmän samt långsiktiga beslut är faktorer av betydelse 

för att uppnå goda resultat samt en effektiv resursanvändning. Bergmark, Bäckman och Minas 

(2013) syftade i sin rapport, baserad på både kvalitativa samt kvantitativa metoder, att identifiera 

faktorerna som är avgörande för individers möjligheter att ta sig ur ett biståndsberoende. De 

framhåller att det i deras studie inte kan urskiljas några tydliga organisatoriska mönster som kan 

anses representera de kommuner som de kallar för kort- respektive långtidskommuner (avseende 

biståndstagande). De skillnader som dock framkommit är att korttidskommunerna i större 

utsträckning än långtidskommunerna är systematiska och har en högre ambitionsnivå. 

Långtidskommunerna tenderar till att i högre grad präglas av enklare praktikplaceringar.   

 

Ett ifrågasättande kan göras av huruvida en specialiserad organisationsform leder till 

socialarbetarnas förmåga att specialisera sig på en viss problematik och bli expert inom detta 

område. Istället upplevs det som en förlust av förmågan att ha en helhetssyn. (Perlinski, 2010) 

Socialarbetare upplever att helhetssynen först och främst blir befintlig i mötet mellan 

socialarbetare och klient samt att den ”reduceras” om socialarbetaren saknar organisatoriska 

resurser för detta.  Just helhetssynen är något som Socialstyrelsen (2007) menar är lättare att ha 

inom små kommuner, förutsatt att personalsituationen är stabil. Å andra sidan har mindre 
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kommuner i regel svårare att uppnå en bred kompetens, något som större kommuner har bättre 

förutsättningar för. Istället riskerar de större kommunerna i högre utsträckning gå miste om 

helhetssynen, bland annat på grund av bristande kontinuitet i arbetet med klienterna.  

 

Antalet socialarbetare på en arbetsplats har betydelse för hur stor ärendemängden blir för var och 

en. En hög arbetsbelastning kan riskera att leda till stress. Lloyd, King och Chenoweth (2002) 

framhåller att utbrändhet hos socialarbetare är en respons på kronisk stress på arbetsplatsen och 

att den har en negativ effekt både på individ- samt organisationsnivå.  

 

2.4 Prioriteringar  

Inom de allra flesta organisationer behöver man på ett eller annat sätt prioritera. För 

socialtjänstens del handlar prioriteringarna dels om hur resursfördelningen ska ske, dels hur tiden 

man som tjänsteman förfogar över ska användas. I en rapport från Center for Workforce Studies 

(2006) beskrivs att socialarbetare i USA har svåra arbetskrav såsom en icke hanterbar mängd 

ärenden, ökat administrativt arbete, ”problematiska” klienter samt minskad personalstyrka. 

Liknande förhållanden framhålls av Lázaro (enligt Hombrados-Mendieta och Cosano-Rivas, 

2011). Lázaro menar att de faktorer som orsakar utbrändhet hos socialarbetare i Spanien är den 

ökande byråkratiseringen, brist på resurser, socialarbetares rollkonflikter samt den intensiva 

kontakten med klienterna. Vanligt bland socialarbetare är att ha en hög ärendemängd, vilket 

innebär att man tvingas prioritera i det dagliga arbetet. Socialstyrelsen (2007) menar att 

prioriteringar inom individ- och familjeomsorgen främst handlar om hur socialarbetarnas tid ska 

distribueras. Wörlén (2010) framhåller att majoriteten av tjänstemännen som ingått i den 

enkätstudie som tidigare omnämnts, upplever att problematiken grundar sig i att de tvingas 

prioritera i fråga om arbetsfördelning mellan ärendena. Vanligt är att prioritera utifrån vad som 

anses vara mest akut. I studien framkommer även att barn/unga samt äldre är två grupper som 

anses ha högre prioriteringsvärde resursmässigt än bland annat socialbidragstagare och 

missbrukare. Prioriteringsskillnaderna kan förklaras med att de förstnämnda grupperna anses 

vara mer ”värdiga” skattebetalarnas pengar eftersom de oftast inte kan rå för att de behöver 

denna form av stöd. I likhet med detta tar även Socialstyrelsen (2007) upp vikten av barn som 

främsta prioriteringsgrupp. Prioriteringsregeln i socialtjänstlagen avseende barn är tydlig och 

innebär exempelvis att barns intresse ska prioriteras på alla nivåer inom socialtjänsten. Wörlén 

(2010) framhåller även att merparten av politikerna uppger att besparing främst ska ske genom 

effektiviseringar. Konklusionen blir att kommunernas ekonomiska situation har stor inverkan på 

prioriterings- samt besparingsbeslut som tjänstemän och politiker står inför. Enligt 

Socialstyrelsen (2007) kan politiska prioriteringar innebära att en verksamhet kostar mer. Olika 

mål kan stå i motsatsställning till varandra och ekonomiska inskränkningar måste vägas mot 

arbetsförhållanden och kvalitet. Enligt socialstyrelsen är tidsaspekten ytterligare en relevant 

faktor i den meningen gällande de besparingar som görs. Det som ter sig som en besparing på 

några års sikt, kan i slutändan ändå bli dyrare på lång sikt. Enligt Socialstyrelsen (2007) är 
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socialtjänsten en politiskt styrd organisation vars verksamhet påverkas av politiken. Därmed 

skiljer sig prioriteringsbesluten åt från kommun till kommun. 

 

2.5 Kunskapslucka 
Den tidigare forskning vi ovan redogjort för är av relevans för vår uppsats då forskarna bland 

annat har undersökt socialarbetares erfarenheter av klientarbete. Forskningen som presenterats 

har inte begränsats till att enbart gälla socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd, då 

större delen av den forskning vi funnit har handlat om socialarbetare ”i stort” och inte om 

specialiserade avdelningar inom organisationen. Anledningen till att forskning om socialarbetare 

i olika domäner inom socialt arbete inkluderades i detta kapitel var att detta ska kunna utgöra ett 

underlag för att denna studies resultat ska kunna sättas i relation till tidigare forskning.   

 

De databassökningar som gjorts för att finna relevant forskning har inte resulterat i att vi funnit 

studier som behandlar socialsekreterares, på avdelningen för ekonomiskt bistånd inom 

socialtjänsten, uppfattningar om förändringsarbete och möjligheter till detta. Det är värt att 

påpeka att omfattningen för denna studie har begränsat möjligheten att utföra en mer omfattande 

sökning, som eventuellt kunnat resultera i att studier mer närbesläktade vår forskningsfråga hade 

kunnat påträffas.  

 

I den forskning som vi funnit, ser vi att det finns en kunskapslucka gällande socialsekreterares, 

på avdelningen för ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten, möjligheter till att bedriva ett 

förändringsarbete inom socialtjänsten som organisation. Vi finner det därför intressant att studera 

detta närmare i syfte att försöka urskilja något om vad som behövs för att kunna bedriva ett 

framgångsrikt förändringsarbete. 
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3. Teorier 

I följande kapitel presenteras två teorier som vi anser vara relevanta att tillämpa i vår studie. 

Nedan följer en kort presentation om Hasenfelds teori om människobehandlande organisationer 

samt för teorin om gräsrotsbyråkrater. Det senare är ett begrepp som statsvetaren Michael Lipsky 

från början myntade och som sedan kommit att användas av många.  

 

3.1 Människobehandlande organisationer 

Hasenfeld (1983:4ff) menar att det i organisationer som arbetar med människor finns två 

framträdande drag. Organisationernas ”arbetsmaterial” är människor och deras mål är att 

förändra människornas livssituation med hjälp av olika tillvägagångsätt och tekniker. 

Människorna blir olika ”typer” av klienter i organisationen och ”typbenämningen”, som de 

klassificeras med, styr organisationens riktning och förhållningssätt gentemot klienterna samt 

samhällets förväntningar och bedömningar. Klassificeringen sker utifrån om de betraktas som 

”fullt fungerande medborgare” eller om de på något sätt är ”avvikande från samhällsnormen”. 

Människobehandlande organisationer består av tre teknologier som styr själva organisationen 

och som de använder sig av för att handskas med klienterna: people-processing, people-

sustaining samt people-changing. People-processing innebär att klienterna kategorieras utifrån 

vissa ramar för att de ska bli igenkännbara för andra myndigheter. Exempel på kategoriseringar 

är ” psykiskt sjuk”och ”student”. People-sustaining innebär ett upprätthållande av ett tillstånd 

där klienten inte får en sämre välfärd och levnadsstandard. Detta sker exempelvis genom att 

tillförse de funktionshindrade med assistans eller genom att ge ekonomiskt bistånd till dem som 

har begränsade ekonomiska resurser. People-changing handlar om att hjälpa klienten till 

förbättring av hans/hennes välfärd genom att förändra personliga attribut och på så sätt förhöja 

välbefinnandet. Hjälpen kan vara i form av exempelvis terapi, utbildning, missbruksbehandling 

samt medicinsk hjälp, det vill säga hjälp på ett mer konkret plan.  

 

3.2 Gräsrotsbyråkrater 
Med gräsrotsbyråkrater avses tjänstemän inom offentlig organisation som arbetar i direktkontakt 

med människor och har en relativt hög grad av autonomi samt stort handlingsutrymme i 

utförandet av sina arbetsuppgifter. Vanligtvis hör gräsrotsbyråkraten till de nedre skikten i 

organisationens hierarki och har ofta att förhålla sig till begränsade tidsramar för beslutsfattande. 

Det väsentliga är att gräsrotsbyråkraten har att göra med enskilda fall, snarare än det faktum att 

de har kontakt med klienter. Alla tjänstemän som arbetar i direktkontakt med klienter kan dock 

inte kallas gräsrotsbyråkrater. (Johansson, 2007:41ff ; Lipsky, 2010:27ff) Det är, enligt Lipsky 

(2010:3) handlingsfriheten, det vill säga möjligheten att göra bedömningar och fatta beslut 

rörande klienten, som utöver klientarbetet karaktäriserar definitionen.  

 

Klienten och relationen dem emellan är kärnan i gräsrotsbyråkratens arbete. Den senare har, tack 

vare sitt handlingsutrymme och sin direktkontakt med klienten, en direkt påverkan på klientens 
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liv (Lipsky, 2010:8f). Johansson (2007:43) menar att för att det arbetet som utförs ska ha ett stöd 

krävs att klienten faktiskt utnyttjar det som erbjuds. Samtidigt påverkar klienten innehållet i 

gräsrotsbyråkratens arbete genom sitt sätt att vara, sina egenskaper etc. Således är den senare 

beroende av klienten på två olika sätt. Därutöver har den yttre organisationen och krav från högre 

skikt i hierarkin betydelse för relationen mellan tjänstemannen och klienten.  

 

Gräsrotsbyråkratens dagliga arbete är enligt Johansson (2007:44f) svårkontrollerat, delvis på 

grund av att man normalt sett inte direktövervakar honom/henne. Det är dessutom ofta svårt att i 

efterhand avgöra huruvida han/hon har gjort ”bra” eller ”dåligt” ifrån sig då de aktuella fallen 

kan vara komplicerade. Ytterligare en faktor som gör gräsrotsbyråkratens arbete svårkontrollerat 

är att positionen är ”gränsöverbryggande”, för att använda Prottas (enligt Johansson, 2007:45) 

term. Detta innebär att han/hon dels har vetskap om klienten och uppgifter kring denne, dels har 

kunskap om organisationen han/hon arbetar i samt den service som kan erbjudas för att 

tillgodose klientens behov. Att inneha denna dubbla roll ger gräsrotsbyråkraten en viss makt. 

 

3.3 Motivering av teorier 
Med hänsyn tagen till den tidigare forskning som presenterades i föregående kapitel har vi valt 

de två ovanstående teorierna som referensramar i vår uppsats. Den tidigare forskningen kretsar 

kring socialarbetares arbete inom socialtjänsten som organisation. Vi skulle, utifrån Hasenfelds 

teori, vilja kalla socialtjänsten för en människobehandlande organisation och vi menar att de tre 

teknologierna stämmer väl överens med hur arbetet på socialtjänsten är utformat. Tjänstemän 

inom socialtjänsten, exempelvis socialsekreterare, kan kallas för gräsrotsbyråkrater. Då vi är 

intresserade av socialsekreterares arbete ”på golvet”, det vill säga i kontakt med klienten, anser 

vi att dessa två teorier är relevanta för vår studie. I kapitlet Diskussion (6) kommer teorierna att 

tillämpas för att analysera studiens resultat. 
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4. Metod 

I följande avsnitt kommer valet av metod, förförståelse, urval, genomförandet av intervjuer, 

analysförfarande, trovärdighet och tillförlitlighet, överförbarhet, etiska överväganden samt 

metodologiska överväganden att presenteras. Kapitlet avslutas med en presentation av studiens 

informanter. 

 

4.1 Tillvägagångssätt 

4.1.1 Metodval 

Med frågeställningarna som utgångspunkt valde vi kvalitativa intervjuer som bäst lämpade för 

denna studie. Intresset låg i att höra socialsekreterares subjektiva tankar om, och deras 

erfarenheter av, det sociala förändringsarbetet inom socialtjänsten och ekonomiskt bistånd. I 

denna studie användes det som kallas för semistrukturerade intervjuer, då denna intervjuform ger 

alla informanter möjligheten att ge sin personliga åsikt då samma frågor ställs till alla. Enligt 

Bryman (2002:300f) innebär semistrukturerade intervjuer att majoriteten av frågorna är öppna 

och därmed ger tillgång till en djupare inblick av informanternas egna upplevelser och 

erfarenheter, vilket ger möjligheter till fördjupad förståelse hos intervjuaren. Anledningen till att 

exempelvis ostrukturerade/tematiskt öppna intervjuer valdes bort var att möjligheten skulle 

finnas att styra intervjuerna mot det tema relevant för just denna studie. En annan metod som 

valdes bort var strukturerade intervjuer då syftet inte var att kategorisera informanternas svar i 

förväg.  

 

Med hjälp av kvantitativa metoder såsom exempelvis enkäter skulle vi antagligen inte kunna få 

ut den djupgående informationen från socialsekreterarna som vi önskade. Då intresset låg i att 

höra socialsekreterares tankar och reflektioner kring sitt arbete gav intervjuer bäst möjligheter till 

detta. Enskilda intervjuer med en informant i taget genomfördes istället för exempelvis 

gruppintervjuer, då det enligt Jacobsen (2007:94) finns en överhängande risk att dessa ”spårar 

ur” om temat är alltför omfattande. Det tenderar också till att vara de mest talföra deltagarna som 

tar för sig under gruppintervjuer, vilket kan leda till att de andras åsikter inte riktigt kommer 

fram (Trost, 1997:27).  

 

För att skapa förutsättningar för att studera det man avser att studera behöver 

undersökningsdesignen anpassas utifrån frågeställningarna. Kvalitativa studier är rimliga i de fall 

problemställningen är av explorerande art och man är intresserad av att studera exempelvis 

människors sätt att resonera. (Jacobsen, 2007:86; Trost 1994:22). Intervjun syftar således till att 

utveckla mening ur informantens erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009:17). Den individuella 

intervjun är en av de vanligaste kvalitativa metoderna och är lämplig att använda när man avser 

undersöka relativt få enheter, då metoden är tidskrävande. Att genomföra många och långa 

intervjuer riskerar att leda till att man får ett så omfattande material att det blir svårt att skapa sig 

en överblick av det samlade materialet. (Jacobsen, 2007:93) Det finns också en ”risk” förenad 



17 
 

med att vara nybörjare inom intervjuande. En ovan intervjuare tänker ofta ut specifika frågor och 

följdfrågor och funderar kring vad den intervjuade eventuellt kommer svara, istället för att 

förhålla sig helt öppet (Aspers, 2011:140). Av den anledningen är det viktigt att vara 

uppmärksam på det som informanten faktiskt uttrycker. Den kvalitativa intervjun är flexibel och 

följer den riktning som informanternas svar går i (Bryman, 2011:413). Den syftar inte till att visa 

vad en viss grupp anser om något. Det som vill åstadkommas genom intervjuer är att nå 

individers subjektiva synpunkter och åsikter. (Jacobsen, 2007:93) Med detta som utgångspunkt 

ansågs intervjuer vara en lämplig metod att använda för denna studie.  

 

4.1.2 Förförståelse 

Med förförståelse menas att man har en förkunskap som hjälper till att förstå någonting och den 

påverkar i sin tur vår föreställning om samt tolkning av verkligheten. Denna förkunskap kan i sin 

tur vara både medveten och omedveten. (Thurén, 2007:58) Vår förförståelse kommer i form av 

en ny mer medveten kunskap, som vi har tagit till oss, från mer praktiska och konkreta 

erfarenheter. Detta till följd av att vi båda hade vår verksamhetsförlagda utbildning inom 

ramarna för socionomprogrammet på avdelningen för ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten. 

Utöver detta finns även en förkunskap som tillgodogjordes under socionomutbildningen med 

begrepp och teorier som är relevanta och aktuella i arbetet på socialtjänsten. 

En viss förförståelse grundar sig även i den bild media förmedlar samt i en märkbar rådande 

uppfattning hos allmänheten om vad en socialsekreterares befattning innebär. Även om vi är 

medvetna om våra fördomar, som denna förförståelse bär med sig, så har den förmodligen ändå 

satt sin prägel på vår inställning och tolkning. Aspers (2007:38f) menar att forskaren har växt 

upp i samma livsvärld som sina informanter. Konkret innebär det att också vi har växt upp i 

samma livsvärld som informanterna i denna studie. Vi har till exempel tagit del av samma 

information via media och kan således ha förutfattade meningar kring vissa fenomen. Detta i sin 

tur gör att man tar många saker för givet och att man som forskare har en viss förförståelse som 

kommer fram vid tolkningen av det man ska studera. Det kan (enligt Aspers, 2007:38f) dels vara 

en fördel att vara hemtam inom det område man avser att studera, då det kan öka förståelsen för 

vad som händer inom området. Det kan samtidigt vara en nackdel då det kan göra det svårt att se 

på fenomenet med ”andra glasögon”. För att hantera detta dilemma har vi i det här fallet 

medvetet försökt att ha en så fördomsfri och öppen inställning som möjligt inför allt som 

framkommit genom studiens hela process. Detta för att vår förförståelse inte skulle influera 

studiens resultat på ett betydande sätt. 

4.1.3 Urval 

Studien har avgränsats till att gälla socialsekreterare som arbetar på avdelningen för ekonomiskt 

bistånd inom socialtjänsten. Socialbidragshandläggare inkluderades inte i denna studie då deras 

arbetsuppgifter i första hand är att enbart utbetala ekonomiskt bistånd. Följaktligen är 

förändringsarbete oftast inte inkluderat i socialbidragshandläggarens arbetsuppgifter. Urvalet var 

således målinriktat, det vill säga att intervjupersonerna valdes utifrån deras relevans i förhållande 
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till studiens frågeställningar (Bryman, 2011:434). 

 

Studien baserades på ett bekvämlighetsurval då kontaktuppgifter saknades till socialsekreterare 

inom flera kommuner, trots upprepade försök att få tag på dessa. Bryman (2002:313) menar att 

man i vissa fall använder sig av exempelvis bekvämlighetsurval när det inte är av lika stor 

betydelse att få ett representativt urval som vid en kvantitativ studie, utan där målet istället är att 

analysera mer djupgående. Målet med denna studie var just att fördjupa oss i några få frågor hos 

ett antal socialsekreterare och ambitionen låg inte i huvudsak på att dessa skulle kunna ses som 

representativa för yrkesgruppen i stort. För att komma i kontakt med informanter skickades e-

mail med en kort presentation av studien samt en förfrågan om deltagande till socialsekreterare 

inom ekonomiskt bistånd i några kommuner. I de fall där e-mailadresser inte fanns att finna på 

internet, ringde vi till socialtjänsten för att be om dessa. Fem socialsekreterare, från fyra olika 

kommuner, svarade relativt omgående och intervjuer bokades in. Detta kallas enligt Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012:189) självselektionsurval och är en typ av 

bekvämlighetsurval där informanterna själva avgör om de ska delta i studien efter att ha fått 

information via exempelvis en annons. När de två första intervjuerna skulle genomföras fanns 

ytterligare tre socialsekreterare på plats som anmälde sitt intresse för deltagande efter att ha fått 

reda på att vi skulle komma på besök för att intervjua två av deras kollegor. Tack vare detta 

snöbollsurval (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012:189) genomfördes fem 

intervjuer inom den kommunen.  

4.1.4 Genomförandet av intervjuer 

Intervjuerna i denna studie genomfördes i fyra olika kommuner med totalt åtta informanter under 

november 2013. Av dessa informanter var sex kvinnor och två män. Vid genomförandet av 

intervjuerna användes en intervjuguide med frågor tematiserade utifrån frågeställningarna. 

Ambitionen var att ”bryta ner” de övergripande frågorna till mindre delar för att fånga det som 

skulle undersökas. Samtliga informanter samtyckte till ljudinspelning, med hjälp av 

mobiltelefon, av intervjuerna. Intervjuerna transkriberades sedan ordagrant. Under intervjuerna 

ställde en av oss frågorna och den andra antecknade, då det kan vara bra att ha handskrivna 

anteckningar ifall exempelvis något skulle hända med ljudinspelningen. Vi bad även om 

informanternas tillåtelse att kontakta dem efter intervjuerna om det skulle vara så att något 

ansågs behöva förtydligas eller om det fanns några andra frågor. 

 

Trost (1997:47) menar att ovana intervjuare ofta tenderar till att vara rädda för ett ”tomrum” och 

därför gör sitt bästa för att täcka in stora områden. Detta kan leda till att man får en alltför stor 

datamängd att bearbeta. Därför fokuserades frågorna i denna studie till en rimlig mängd områden 

för att få ut så mycket som möjligt från dessa istället för att bredda ut för mycket, för att 

underlätta bearbetningsprocessen. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes i sammanträdesrum på informanternas arbetsplatser och platsen 

bestämdes av den intervjuade. Trost (1997:41f) menar att intervjuer bör genomföras i en ostörd 
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miljö där den intervjuade känner sig trygg. Han framhåller att det finns för- och nackdelar med 

de flesta platser, t ex att den intervjuade kan känna sig underlägsen i intervjuarens arbetsrum. Det 

kan av den anledningen vara en bra idé att låta den intervjuade välja plats. Det som anses viktigt 

är att man vid analysen av materialet tar hänsyn till i vilken miljö intervjun genomfördes och 

vilken påverkan det kan tänkas ha haft på trovärdigheten i det som framkommit. Ahrne och 

Eriksson-Zetterquist (2011:44) menar exempelvis att intervjuer genomförda på arbetsplatsen kan 

innebära att den intervjuade känner ett behov av att framställa sig själv som en god medarbetare. 

 

Anledningen till att intervjuerna ljudinspelades var dels för att möjliggöra en noggrann 

transkribering, dels att ge oss själva en möjlighet att förbättra vår intervjuteknik. Trost 

(1997:50ff) menar att man kan lära sig av sina egna misstag när man lyssnar på inspelningar av 

intervjuer man genomfört. Han påpekar dock också att några av nackdelarna med inspelning är 

att det tar tid att lyssna på dem samt att man inte har möjlighet att se exempelvis gester och 

mimik i de fall det endast finns ljudupptagning och inte videoinspelat. Ljudinspelningens 

fördelar ansågs i det här fallet dock väga tyngre än nackdelarna. 

 

En fråga är om det var lämpligt att vi var två intervjuare. En fördel som Ahrne och Eriksson-

Zetterquist (2011:52) lyfter fram är att två intervjuare gör det möjligt för den ena att koncentrera 

sig på intervjupersonen och den andra att anteckna. Trost (1997:43f) menar att det ur 

intervjuarens synvinkel kan vara positivt att vara två stycken om man är samspelta. Ur den 

intervjuades synvinkel kan maktaspekten dock göra att han/hon känner sig i underläge, vilket bör 

undvikas. För att minska risken för att maktaspekten blev påtaglig försökte vi inleda varje 

intervju med lite småprat för att skapa en god stämning och således en förutsättning för ett bra 

samtal. 

4.2 Analysförfarande 

Det insamlade materialet kodades, med hjälp av papper och penna, utifrån teman som 

intervjuerna kretsade kring. Fördelen med papper och penna är att man inte är beroende av dator 

och inte behöver vara orolig för exempelvis en datakrasch. Nackdelen är att det kan bli väldigt 

mycket jobb som skulle kunna underlättas av ett dataprogram, gällande till exempel att hitta 

återkommande mönster i de olika intervjuerna. Tidsbegränsningen gjorde att valet i detta fall föll 

på att istället för att lära oss ett omfattande dataprogram, lägga den tiden och fokus på 

bearbetning av materialet för hand.  

 

Kvale (1997:171) beskriver hur analys av intervjuer ofta består av flera steg. Den utskrivna 

intervjun tolkas av intervjuaren genom att materialet till en början struktureras och klarläggs så 

att exempelvis oväsentligheter elimineras. På så sätt görs intervjun tillgänglig för analys. Det är 

sedan i själva analysarbetet som den intervjuades uppfattningar kan klarläggas och det blir 

möjligt att utläsa något av materialet. Analysen i denna studie utgick från dessa nämnda steg och 

genomfördes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Jacobsen (2007:139f) beskriver 
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innehållsanalys som en tolkning av faktiska förhållanden. I detta ingår att kategorisera texten i ett 

antal teman, fylla dessa med innehåll, se över hur många gånger en viss problemställning 

kommit upp, jämföra intervjuer för att finna likheter respektive skillnader dem emellan samt 

försöka hitta förklaringar till dessa skillnader. Jacobsen menar att metoden huvudsakligen är 

induktiv, trots att detta kan uppfattas som motsägelsefullt då kategorier ofta skapas på förhand, 

exempelvis genom en intervjuguide. Öppna intervjuer ger möjligheter till skapande av nya teman 

samt förkastande av de ursprungliga, vilket gör att det inte behöver uppstå någon konflikt mellan 

det induktiva förhållningssättet och de på förhand skapade kategorierna.  

 

Med frågeställningarna som utgångspunkt har Hasenfelds teori om människobehandlande 

organisationer samt Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater använts för att i kapitlet Diskussion (6) 

analysera socialsekreterares uppfattningar av förändringsarbete inom ekonomiskt bistånd.  

4.3 Tillförlitlighet 

Det råder en oenighet bland forskare kring huruvida begrepp som validitet och reliabilitet bör 

användas inom kvalitativa metoder, då dessa främst är förknippade med kvantitativ forskning. 

Validitet anses exempelvis inte vara relevant att tala om inom den kvalitativa traditionen då 

syftet inte är att mäta resultaten. Istället föreslås begrepp som exempelvis tillförlitlighet för att 

bedöma kvaliteten inom kvalitativa metoder. (Bryman, 2011:351ff) För att öka tillförlitligheten 

kring resultatet i denna studie har vi i detta kapitel redogjort för hur vi har gått tillväga och 

diskuterat vilken påverkan valet av metod kan tänkas ha på resultatet. Ahrne och Svensson 

(2011:27) menar att en transparens bidrar till att öka en studies kvalitet och trovärdighet och 

öppnar upp för diskussion och kritik. Det är därför av vikt att visa att man är medveten om de 

svagheter forskningsdesignen haft. Ahrne och Svensson (2011:27f) redogör för ytterligare två 

sätt att öka en studies trovärdighet. Dessa är triangulering, vilket innebär att man kombinerar 

olika typer av data för att studera ett visst fenomen, samt återkoppling till fältet, där man som 

forskare låter de individer som studerats ta del av resultatet för att få en indikation på om de 

känner igen sig i det som resultatet visat. Det senare syftar alltså inte till att ta reda på huruvida 

fältet tycker om eller håller med om det forskaren kommit fram till. Triangulering och 

återkoppling till fältet är tidskrävande och har utifrån denna studies omfattning inte varit möjligt. 

 

En i förväg skapad intervjuguide användes för att liknande frågor skulle ställas till samtliga 

informanter. Vi försökte förhålla oss öppna inför informanternas svar och ställa följdfrågor 

utifrån det som framkom under intervjuerna. Till varje informant ställdes frågan vad 

förändringsarbete innebär. Detta gjordes för att klarlägga innebörden av begreppet som ligger till 

grund för denna studies frågeställningar. Ljudinspelningarna av intervjuerna delades lika mellan 

oss två och transkriberades ordagrant. Kodningen genomfördes sedan av den av oss som inte 

transkriberat just den intervjun. Efter detta gick vi igenom materialet tillsammans för att jämföra 

koder och ändra dessa där detta ansågs vara nödvändigt. Kvale (1997:188) menar att man kan 

minska risken för godtycklig subjektivitet genom att vara flera som tolkar samma intervju. 
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Nedan presenteras ett exempel på hur intervjuerna kodats: 

 

Citat Men det är väl viktigt för oss, absolut, att vara 

lyhörda för vad klienterna vill /…/ 

Hur citatet kodats Lyhördhet 

Kodens innebörd Lyhördhet hos socialsekreteraren inför klienten 

och hans/hennes önskningar och förslag 

Kategori som koden tillhör Lyhördhet hos socialsekreteraren 

Tema som kategorin tillhör Viktiga faktorer för att kunna bedriva 

förändringsarbete 

 

Kvale och Brinkmann (2009:17) menar att det kan verka enkelt och okomplicerat att intervjua, 

men att det är svårt att göra det på ett bra sätt. Vi har således genomgående reflekterat över 

exempelvis vilken påverkan vi kan tänkas ha på informanten, och de svar han/hon gett under 

intervjuer, genom att ställa en viss typ av följdfrågor, följa upp vissa teman men inte andra, etc.  

 

Medvetenheten om vår förförståelse inom det studerade området har gjort att vi aktivt tänkt på 

att hålla oss så objektiva och öppna som möjligt inför det som framkommit under intervjuerna. 

Aspers (2011:155) menar att man kan minska risken för tillskrivande av mening i informantens 

utsaga genom att be honom/henne att konkret beskriva något. Ett exempel på hur vi arbetade för 

att minska risken för ett förgivettagande i det som informanterna sa, var att vi ombad 

informanterna att konkretisera vad lösningsfokuserat arbete innebär. På så sätt tillskrev inte vi 

någon egen definition till begreppet, utan bad informanterna att berätta vad det faktiskt innebär.  

 

En kvalitativ studie syftar inte till att göra några generaliseringar men att urskilja liknande 

svarsmönster bland informanterna indikerar en mättnad i materialet. Att intervjua ett flertal 

personer ur en särskild grupp ökar möjligheten för att få ett material som inte är alltför påverkat 

av enskildas högst subjektiva uppfattningar om ett visst fenomen som exempelvis 

arbetsplatsförhållanden. (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2011:44) Bland informanterna i denna 

studie fanns inga utsagor som skilde sig avsevärt från de andra. Av naturliga skäl var ingen 

intervju identisk med någon annan men svaren tenderade ändå att kretsa kring samma teman. 

 

4.3.1 Överförbarhet 

Ahrne och Svensson (2011:29) menar att kvalitativa studier, trots att man inte kan tala om 



22 
 

generaliseringar på samma sätt som i kvantitativa studier, ändå kan göra en typ av 

generaliseringsanspråk i form av i vilken mån resultatet kan överföras på andra miljöer som 

liknar det som studerats. Således kanske det som informanterna lyfter fram i denna studie skulle 

kunna vara applicerbart hos andra handläggare inom liknande organisationer. 

 

4.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har gett ut en text kallad Forskningsetiska principer där bland annat fyra 

huvudkrav inom individskyddskravet konkretiseras. Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet syftar alla till att ”skydda” individen som deltar i ett 

forskningsprojekt. I denna studie utgicks från dessa principer. Detta innebär exempelvis att alla 

informanter informerades om studiens syfte, om sin rätt att avbryta sin medverkan när som helst 

etc. Personuppgifterna hanterades på ett sätt så att obehöriga inte kunde ta del av dem. I enlighet 

med nyttjandekravet har de uppgifter som framkommit enbart använts för ändamålet. 

 

Intervjuerna genomfördes med personer i deras professionalitet, dvs. socialsekreterare inom 

Socialtjänsten. Intresset låg således inte i dem som privatpersoner, utan enbart i deras yrkesroll. 

Den information som framkommit är av mindre känslig karaktär än om intervjuerna exempelvis 

skulle ha genomförts med brukare eller klienter, då denna studie är mer på organisationsnivå än 

på individnivå. Det kan, trots detta, ändå vara värt att reflektera kring huruvida lojalitet gentemot 

arbetsgivaren och/eller organisationen kan ha påverkat informanternas svar. Trots att fokus låg 

på arbetsrollen kanske inte informanten vill eller vågar säga något negativt om sitt arbete av 

rädsla för att det ska bli känt att man exempelvis varit kritisk.  

 

Informanterna i denna studie avidentifierades, vilket de i förväg informerades om. Det kan dock 

inte garanteras total anonymitet då exempelvis arbetskamrater skulle kunna lista ut vem som har 

sagt vad genom att till exempel känna till språket i ett visst citat. Det är viktigt att hålla givna 

löften, som exempelvis kring anonymitet och att uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt 

(Trost, 1997:40). Det var nödvändigt att reflektera kring detta och fundera kring hur resultaten 

kan presenteras utan att avslöja för mycket om de enskilda informanterna. För anonymitetens 

skull har informanternas namn inte avslöjats i denna studie, och inte heller namnen på 

kommunerna där intervjuerna genomförts. För att öka anonymiteten ytterligare har 

informanternas ålder också ändrats med något enstaka år. 

 

4.5 Metodologiska överväganden 

Som tidigare nämnts ansågs semistrukturerade intervjuer vara mest lämpligt för att besvara 

frågeställningarna. När man genomför intervjuer är det viktigt att man som intervjuare är 

medveten om att man kan ha en viss påverkan på vad informanten säger, genom exempelvis sitt 

sätt att vara och följa upp de svar som informanten ger. Man behöver således ha i åtanke att vi 

som intervjuare kan ha en effekt på informanten. Resultat från kvalitativa studier kan inte 

generaliseras till större populationer, men metoden har andra fördelar. Nya aspekter av ett visst 
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fenomen ges utrymme att lyftas och idéer till framtida forskning kan i och med detta födas.   

 

Det bör reflekteras kring vilken typ av information som kan tänkas gå miste då kvalitativa 

intervjuer väljs som metod. En kvantitativ studie, med exempelvis enkäter, skulle inte kunna visa 

enskilda socialsekreterares egna tankar och åsikter kring en viss fråga. Däremot skulle man med 

hjälp av enkäter kunna nå ett större antal respondenter och på så vis öka möjligheterna för att 

kunna uttala sig om generella mönster bland svaren.  

 

Förhoppningen var från början att få en spridning bland informanterna gällande kön, erfarenhet 

och ålder. Tidsbegränsningen och det faktum att det var svårt att få tag på informanter villiga att 

ställa upp gjorde att urvalet blev något annorlunda än vad ambitionen från början var. Det blev 

fler kvinnor än män som deltog i studien, vilket kan förklaras av att socialtjänsten är en 

kvinnodominerad arbetsplats. Utöver detta var det fler yngre och relativt nyutexaminerade 

informanter än äldre med lång erfarenhet. Detta behöver dock inte innebära en nackdel, då alla 

informanter kunde svara på de frågor som ställdes, vilket tyder på att de alla varit insatta i 

förändringsarbete på ett eller annat sätt. Ett självselektionsurval kan ha gjort att de 

socialsekreterare som är särskilt intresserade av förändringsarbete eller som ville hjälpa två 

studenter med sin uppsats valde att ställa upp som informanter. Det bör funderas kring huruvida 

urvalet har påverkat vilken typ av svar som getts. Att intervjua socialsekreterare som exempelvis 

inte har ett intresse för förändringsarbete utan anser att deras uppgift enbart är att utbetala 

ekonomiskt bistånd hade möjligen gett ett annat resultat än det nuvarande. 

 

Valet av semistrukturerade intervjuer som metod spelar med stor sannolikhet in på studiens 

resultat. Om intervjuerna istället hade varit ostrukturerade hade kanske informanternas utsagor 

blivit annorlunda. Risken hade i så fall funnits att vi skulle gå miste om svar på de frågor som 

utgjorde studiens syfte. Det är värt att påpeka att vi inte har haft något motiv att driva fram till ett 

visst resultat. Vi har inte heller försökt att pröva någon tes. Förhållningssättet har varit öppet, 

frågeställningarna har hållits öppna och öppenheten har också gällt informanternas svar. Det är 

dock svårt, för att inte säga näst intill omöjligt, att inte på något sätt sätta en personlig prägel på 

en studie av detta slag.  

 

4.6 Informanter 

 

Informant 1 (kvinna) är 25 år, utbildad socionom och har arbetat med ekonomiskt bistånd inom 

socialtjänsten i knappt två år. 

 

Informant 2 (kvinna) är 27 år, utbildad socionom och har arbetat med ekonomiskt bistånd inom 

socialtjänsten i två år. 

 

Informant 3 (kvinna) är 27 år, utbildad socionom och har arbetat med ekonomiskt bistånd inom 
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socialtjänsten i tre år. 

 

Informant 4 (kvinna) är 27 år, utbildad socionom med en magisterexamen i socialt arbete och 

har arbetat med ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten i knappt ett år. 

 

Informant 5 (kvinna) är 32 år, utbildad socionom med en magisterexamen i socialt arbete och 

har arbetat med ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten i knappt fyra år. 

 

Informant 6 (kvinna) är 51 år, utbildad beteendevetare och har läst till relevanta kurser för 

socialt arbete och har arbetat med ekonomiskt bistånd i ett och ett halvt år. 

 

Informant 7 (man) är 52 år, utbildad beteendevetare med inriktning mot sociologi och har 

arbetat med ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten i nio år. 

 

Informant 8 (man) är 54 år, har en medicinsk utbildningsbakgrund samt påbyggnadsutbildning 

genom socialtjänsten och har arbetat med ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten i nitton år. 

 

 

 

 

 

 

 

  



25 
 

5. Resultat 

I följande kapitel redogörs för de resultat som framkommit i de åtta genomförda intervjuerna 

med socialsekreterare som arbetar på avdelningen för ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten. 

Vid presentation av citat används /…/ för att visa när överflödig text tagits bort. Borttagning av 

text har skett utan att citatets mening påverkats. Resultatet har strukturerats utifrån de teman och 

kategorier som utkristalliserats. Dessa är: 

 

 Socialsekreterarnas tidigare erfarenheter av förändringsarbete 

 

 Vad innebär förändringsarbete?  

 självförsörjning 

 livskvalité 

 lösningsfokus – ett sätt att arbeta 

 

 Viktiga faktorer för att kunna bedriva förändringsarbete 

 motivation hos klienten  

 lyhördhet hos socialsekreteraren 

 resurser  

 en fungerande organisation  

 

 Hinder för att bedriva förändringsarbete   

 det finns inga hinder 

 tiden räcker inte till 

 prioriteringsbehov  

 lagar och riktlinjer begränsar 

 

 Den ideala socialarbetarrollen 

 

Socialsekreterarna och informanterna används i detta kapitel synonymt.  

 

5.1 Informanternas tidigare erfarenheter av förändringsarbete  

Bland de intervjuade socialsekreterarna, som alla arbetar med ekonomiskt bistånd, finns 

skillnader i tidigare erfarenheter av förändringsarbete. Några har arbetat inom socialtjänsten i 

många år och i flera olika organisationsformer. Andra är relativt nyutbildade och har därmed inte 

samma erfarenhetsbakgrund.  

 

Någon menar att arbetet mot målet att klienten ska bli självförsörjande alltid varit en levande 

fråga och en uttalad strategi ”uppifrån”, inom verksamheten. En annan har varit med och startat 

upp samt drivit projekt som syftar till förändring i klienters liv. En tredje nämner att fortbildning 

varit ett sätt att vidga sättet att tänka och att användingen av metoder såsom lösningsfokuserat 
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arbete upplevs som ett sätt som fungerar i arbetet att vägleda klienten ur ett biståndsberoende.  

 

Det framkommer av intervjuerna att avslag på ansökningar om ekonomiskt bistånd ibland 

används som bestraffning. Klienten ”straffas” då han/hon inte uppfyller förutsättningarna för 

ekonomiskt bistånd genom att inte medverka i utredningen eller genom att inte följa sin 

planering. Exempel på detta kan vara att klienten vissa månader inte inkommer med 

obligatoriska handlingar (såsom kontoutdrag), missköter sin praktik eller skolgång. Att bestraffa 

genom att avslå en ansökan om ekonomiskt bistånd, ses som ett sätt att försöka få klienten att 

förstå att en förändring måste ske. Detta resulterar inte alltid i den positiva effekt som 

eftersträvas, vilket nedanstående citat illustrerar: 

 

Jo vi har haft en traditionell metod genom att ge avslag. Okej. Och det här är 

det mest beprövade metoden i människans historia, att man bestraffar. För en 

del människor kan det fungera, men vi vet att människan är den spelande 

människan. Dom hittar på olika utvägar att undgå bestraffningen. Och man vet 

av både erfarenhet att den personens egna motivation har större värde än 

bestraffning.  

 

Således anses klientens egen motivation vara en förutsättning för att en förändring ska kunna 

ske. 

 

Det är inte alltid som självförsörjning är synonymt med att klienten får ett arbete. Andra typer av 

bidrag och ersättningar från exempelvis Försäkringskassan kan leda till ett normöverskott för 

klienten och att denne således inte längre är i behov av ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. 

Därför poängterar informanterna att socialsekreteraren inom ekonomiskt bistånd inte enbart ska 

verka för att den enskilde ska få en anställning, utan också vara behjälplig i ansökan av andra 

bidragsformer som klienten är berättigad till. 

 

Ett generellt mönster bland erfarenheterna av förändringsarbete hos informanterna är att en större 

personalstyrka möjliggör en tätare kontakt med klienterna. Ju fler ärenden, desto mindre tid till 

att arbeta aktivt mot en förändring. Samtliga intervjuade varit med om omstruktureringar i 

organisationsform och personalantal och betonar att det i samband med nedskärningar skett en 

försämring för möjligheten till att aktivt bedriva ett förändringsarbete tillsammans med klienter. 

Det råder en enighet kring att socialsekreteraren ska vara någon som ”går bredvid” klienten i 

dennes väg till självförsörjning snarare än att agera ”fixare”. 

 

5.2 Vad innebär förändringsarbete? 

 

5.2.1 Självförsörjning 

De intervjuade socialsekreterarna anser att socialt förändringsarbete handlar om att hjälpa utsatta 
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människor på olika sätt. På ekonomiskt bistånd handlar det främst om hjälp till egen försörjning, 

såsom det uttrycks i socialtjänstlagen. Det framkommer att den lagen utgör grunden för det 

sociala förändringsarbetets mål. Utöver detta finns det dock flera mål på vägen som 

socialsekreterarna anser tillhöra innebörden av begreppet förändringsarbete när det gäller arbetet 

inom ekonomiskt bistånd. Exempel på detta är:  

 

Dels mot självförsörjning men även att få en meningsfull tillvaro och vardag. 

 

Självförsörjning förutsätter att individen har ett arbete. Informanterna uttrycker att detta givetvis 

är målet och det som i slutändan ger en meningsfull tillvaro och vardag. Då klienten har ett 

arbete så menar de intervjuade socialsekreterarna att denne har en anledning att vakna tidigt på 

morgonen, göra någonting produktivt och slutligen erhålla en belöning i form av lön för sin 

prestation. För de klienter som inte är arbetsföra finns andra mål uppsatta för att ge någon form 

av meningsfull tillvaro och vardag. Genomgående upplever de intervjuade socialsekreterarna att 

innebörden av socialt förändringsarbete inom arbetet med ekonomiskt bistånd är mer än att 

enbart förändra den ekonomiska aspekten av klientens situation. Den ekonomiska biten är bara 

en del av dennes sociala liv och behov. För att förändra klientens ekonomiska situation krävs 

hjälpinsatser för de delar som från början omöjliggjort klientens självförsörjning. Med andra ord 

innebär det att ”gå in på djupet” istället för att enbart finslipa på ytan. En förändring som sker i 

”rötterna” av problemet tenderar att bli mer konstant än den ytliga förändringen. Formen av mer 

djupgående hjälp kan exempelvis ske via att klienten får hjälp via rehabilitering av olika slag, 

vilket framhålls av informanterna. Detta kan innebära att klienten exempelvis motiveras till 

kontakt med psykiatrin i de fall det är nödvändigt.  

 

5.2.2 Livskvalité 

Av intervjuerna framkommer att socialt förändringsarbete, delvis kan beskrivas som att klienten 

får livskvalité, vars innebörd är individuell. För vissa klienter innebär livskvalité att uppnå 

självförsörjning och för andra kan det ske genom att erhålla sjukersättning, i de fall klienten är 

berättigad detta. Utbetalning av sjukersättning är inte är lika ”kontrollerande” som ekonomiskt 

bistånd, det vill säga att klienten inte behöver genomgå månatliga prövningar för rätten till 

ersättning. I egenskap av människa kan alla människor relatera till relevansen av att känna 

livskvalité. Att vissa människor befinner sig i utsatta situationer, av olika slag, reducerar inte 

betydelsen av livskvalitén. Det kan antingen betyda att hjälpa klienten till att känna livskvalité 

genom, som tidigare nämnts, egen försörjning eller genom exempelvis sjukersättning. Således 

anser informanterna att socialt förändringsarbete, inom ekonomiskt bistånd, innebär att förbättra 

alla klienters livskvalité. Det talas även om livskvalité i form av att ansluta sig till gemenskapen i 

ett samhälle, att få klienten att känna sig som en del av helheten. Utöver att via detta sätt 

förbättra klientens livssituation så handlar det även om att ge klienten en känsla av kontroll över 

den. Klienten har andra förutsättningar när han eller hon behärskar det inhemska språket samt 

har kännedom om hur samhället, som de bor i, fungerar. Det kan avlägsna ett utanförskap som 
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oftast är orsaken till flera sociala problem. Följande citat kan illustrera innebörden av att höja 

livskvalitén genom förändringsarbete: 

 

Förändringsarbete för en sådan människa kan vara att höja sin livskvalité 

genom att lära sig svenska, att kunna veta hur samhället fungerar här. 

 

Enligt socialsekreterarna handlar förändringsarbete också om att få den biståndsberoende 

klienten att tro på sig själv samt motivera klienten till att först och främst vilja förbättra sin 

livssituation. Viljan är en förutsättning för att kunna arbeta vidare mot livskvalité av olika slag.  

 

5.2.3 Lösningsfokus – en sätt att arbeta 

Informanterna talar om lösningsfokuserat arbete som illustrerande för ett socialt 

förändringsarbete inom arbetet med ekonomiskt bistånd. Att arbeta lösningsfokuserat innebär att 

socialsekreteraren tror på och värdesätter klientens egna resurser. Fokus läggs inte på klientens 

problem utan snarare på alla de lösningar som är möjliga genom användning av klientens egna 

resurser. En allmän uppfattning bland informanterna är att klienten är experten och som 

socialsekreterare ska man enbart ”gå bredvid” klienten. Utgångspunkten för 

förändringsmöjligheterna är att arbeta utifrån klientens egna resurser och behov. Följande citat 

illustrerar denna uppfattning av förändringsarbetets innebörd:  

 

Att se individen där hon står, möta dem där de är och utgå ifrån det. 

 

Enligt informanterna handlar det således om att se människan, att hjälpa klienten att hitta rätt väg 

och att denne får ta sina små steg. Att ständigt se klienterna som individer och inte en homogen 

grupp är således av betydelse. Det är av vikt att ha förmågan att urskilja var klienten står och 

alltid göra individuella bedömningar. Socialsekreterarna lyfter fram samarbete med klienten som 

en betydande del av förändringsarbetet mot självförsörjning. Ett exempel på detta är att 

tillsammans med klienten upprätta en så kallad handlingsplan som ligger till grund för 

förändring. Således kan det undvikas att beslut tas över huvudet på klienten. Istället sker det i 

samråd med den enskilde.  

 

En gemensam uppfattning bland de intervjuade om innebörden av förändringsarbete inom 

ekonomiskt bistånd är att det kretsar kring att hjälpa klienten att se vilka resurser som denne 

innehar samt att lära klienten att tänka på ett annorlunda sätt kring dessa. En socialsekreterare 

uttrycker sig kring detta på följande sätt: 

 

Det kan ju vara förändringsarbete lite i hur man kan tänka, alltså lite mer 

kurativt kring sig själv och sina resurser och så exempelvis. 

 

Slutligen framkommer av intervjuerna att socialt förändringsarbete inom ekonomiskt bistånd 

handlar om det mänskliga livet. Förändringsarbete ses av informanterna som någonting som är i 
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rullning hela tiden, någonting föränderligt. Vidare anses att människan och samhället har en 

likhet i deras dynamiska sätt att vara. Följande citat illustrerar det föränderliga: 

 

Och sen, det är vi och omgivningen i stort som gör att det blir ständig 

förändring. 

 

Förändringen betraktas alltså ske med tiden och vara avhängigt kontexten och situationen. Det 

sociala förändringsarbetet bör följaktligen, enligt de intervjuade, anpassas efter dessa 

förändringar och ständigt vara ett objekt för utveckling.  

 

5.3 Viktiga faktorer för att bedriva förändringsarbete 

5.3.1 På individnivå 

En faktor som bland informanterna uppfattas som mest relevant för ett framgångsrikt 

förändringsarbete inom ekonomiskt bistånd är motivation hos klienten. Följande citat beskriver 

synen på betydelsen av motivationsarbete: 

 

/…/ det måste finnas verktyg, det måste finnas motivationsarbete och det måste 

finnas vinning  för klienten. Vinningen är både ekonomisk, social och 

pyskologisk. 

 

Motivationsarbetet bör alltså betraktas som ett verktyg som i sin tur är avhängigt att klienten ser 

en vinning, inom olika aspekter, för att lyckas. Upplevelsen av egen vinning är relevant i den 

betydelsen att klienten utvecklar en egen vilja istället för att enbart göra något för att ”lyda” 

socialsekreteraren. Dessutom framkommer att utformningen av socialbidragsnivån måste vara 

rimlig för att motivationen inte ska påverkas. Det ska inte löna sig att gå på socialbidrag eftersom 

det kan leda till en reducerad ansträngning hos klienterna att vilja förändra sin situation.  

 

Lyhördhet inför vad klienterna själva vill framhålls av informanterna som en viktig faktor för ett 

lyckat förändringsarbete. Beaktande av svårigheter, ett gott bemötande, visad respekt och hänsyn 

är väsentliga delar för att ett förändringsarbete ska kunna utövas framgångsrikt. Utöver detta 

anses en god relation till klienten behövas för att kunna motivera honom/henne till egen 

försörjning, vilket illustreras i följande citat: 

 

För mig är det viktigt att jag får ett förtroende innan jag aktivt kan arbeta med 

en klient och sen varierar det, det kan ju till exempel vara så, beroende på 

vilka behov man har, så kan det variera vilka krav jag ställer på klienten. 

 

I likhet med ovanstående citat framkommer bland flera av informanterna att det är relevant att 

som socialsekreterare inge förtroende som myndighetsperson hos klienten, för att en förändring 
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ska kunna åstadkommas. Samtidigt har socialsekreteraren en skyldighet att lära känna klienten 

och urskilja de svårigheter samt behov som klienten har. Först när dessa ”mål” är uppfyllda ökar 

möjligheterna till att arbeta mot förändring.  

 

Socialsekreterarna talar om att förhålla sig till klienten som en handlande och kompetent individ 

snarare än ett offer för sin situation. Det är av vikt att ha en tro på att klienten man möter själv 

har förmågan att veta hur de ska uppnå förändring. Informanterna menar att socialsekreteraren 

som arbetar med ekonomiskt bistånd har till uppgift att hjälpa klienten att se och förstå vilken 

lösning som krävs, således en form av hjälp till självhjälp. Detta åskådliggör det arbetsätt som 

blir allt mer aktuellt i socialt arbete, det tidigare nämnda lösningsfokuserade arbetssättet. 

Socialsekreterarens roll är att framhäva klientens resurser så att dessa konkretiseras för denne 

och att sedan tillsammans komma på sätt att lösa och utveckla situationen till det bättre.  Även 

detta kan urskiljas som ett relevant verktyg inom ekonomiskt bistånd, för att återkoppla till 

motivationsarbetssättet. Motivationsarbetet gynnas i sin tur när klienten inser att lösningarna är 

en produkt av dess egna resurser. Motivationen hos klienten ökar i samband med denna insikt 

och med viljan som då uppstår. På vägen dit behövs dock socialsekreteraren, ”vägvisaren”, som 

genom att ställa de rätta frågorna lyfter klientens inneboende resurser och tillsammans med 

denne hitta möjliga vägar för att urskilja de möjliga lösningarna. 

 

Socialsekreterarna uttrycker, som ovan nämnts, att utgångspunkten för förändringsarbete först 

och främst grundar sig i attityden gentemot klienten. Det är av betydelse att klienten bemöts på 

ett respektfullt sätt med allt vad det innebär, då det utgör en förutsättning för ett framgångsrikt 

motivations- samt lösningsfokuserat arbete med självförsörjning som mål. En given 

omständighet för möjligheten att kunna bemöta klienten på ovanstående sätt, uttrycker 

socialsekreterarna sker via möten. Det är i mötet som samarbetet med klienten tar avstamp och 

det anses vara av vikt att möjligheten till möten inte begränsas. Det uttrycks också som 

betydelsefullt att mötet sker i rätt sammanhang, vilket exempelvis för en arbetslös klient kan 

innebära ett flerpartsmöte på Arbetsförmedlingen. Utan mötet går chansen att använda sig av ett 

framgångsrikt motivations- samt förändringsarbete, i samarbete med klienten, förlorat. I själva 

mötet anses sedan flera faktorer spela en betydande roll, vilket nedanstående citat belyser: 

 

Sen är det väl alltid bra med andra resurser och ännu bättre samtalsmetodik 

/…/ det är ju individuellt, men det är ju också individuellt med vem man möter. 

Alla är ju inte mottagliga för alla typer av metoder. 

        

Sättet på vilket socialsekreteraren talar med klienten lägger en grund för hur relationen dem 

emellan kommer att utvecklas. Klienten har en rättighet att behandlas med värdighet och respekt. 

Den rättigheten ska inte försummas när klienten hamnar i myndighetens ”grepp”. Som citatet 

ovan visar, är det av vikt att förstå att alla klienter har olika behov och att kunna anpassa sitt sätt 

att tala med denne utifrån detta. Socialsekreteraren måste således vara lyhörd inför klienten för 
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att kunna bilda sig en uppfattning om vilka hjälpbehoven är. För att kunna identifiera 

hjälpbehovet anser informanterna att man som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd 

behöver ha en helhetssyn på klientens situation. Detta exemplifieras nedan: 

 

Men sen också att ha en helhetssyn. Det är jätteviktigt tänker jag. /…/ att se 

hur det ser ut  med nätverk och om det finns någon social problematik. 

 

Det betonas alltså att omständigheter kring klienten kan ha inverkan på dennes situation, och att 

det därför är nödvändigt att ta hänsyn till helheten och inte se de ekonomiska svårigheterna som 

ett isolerat problem. 

 

5.3.2 På organisationsnivå 

Det råder en gemensam åsikt bland informanterna att den mest betydande faktorn för 

förändringsarbete inom ekonomiskt bistånd är resurser. Den faktorn är svår för socialsekreterare 

att ha inflytande över och den befinner sig ofta utom deras kontroll då den tillhör 

organisationsnivån. Resursbehovet beskrivs i form av tillräckligt många socialsekreterare som 

arbetar med ekonomiärenden. Citatet nedan illustrerar resursbehovet: 

 

Absolut det viktigaste är ju resurser uppifrån, att det finns tillräckligt många 

handläggare i det här fallet för att man ska kunna träffa klienterna 

regelbundet.  

       

Att vara tillräckligt många handläggare anses alltså möjliggöra en mer regelbunden kontakt med 

varje enskild klient, vilket av informanterna framhålls som viktigt för att tillsammans med 

klienten kunna stötta denne till förändring. Vidare anser informanterna att tiden är en av de mest 

väsentliga delarna av arbetet. Om inte tiden finns för regelbundna möten med klienten, begränsas 

möjligheten att hjälpa dem vidare. Socialsekreterarna berättar om att en tydlig skillnad och 

förändring hos klienten kan urskiljas om möjligheten att träffas en gång i månaden finns. 

Klienten upplevs bli mer engagerad till att utvecklas och förändra sin situation.  

 

En tydlig ledning är ytterligare något som av de intervjuade framhålls vara viktig på avdelningen 

för ekonomiskt bistånd. En strukturerad och klar ledning från högre skikt i verksamheten anses 

vara av vikt och det ska inte förekomma oklarheter i arbetssätt och mål. Socialsekreteraren ska 

känna sig bekväm med att ställa frågor till cheferna och detta ska leda till gemensamma beslut 

som båda parterna är nöjda med. Det framhålls att det inte ska finnas en rädsla för att komma 

med förslag om eventuella förändringar. Den möjligheten påstås vara av betydlig relevans för att 

verksamheten ska kunna utvecklas till det bättre. Utöver ledningen anses det även betydelsefullt 

att ha en fungerande arbetsgrupp med ett öppet klimat. Följande citat tydliggör detta: 
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Och sen är det väl att man har en arbetsgrupp som är villig att man jobbar 

tillsammans och att man utvecklas för att kunna bli bättre på 

förändringsarbete. 

 

En fungerande arbetsgrupp skapar alltså förutsättningar för ett gott arbetsklimat där man 

upplever sig ha ett stöd bland kollegorna, exempelvis när man har att göra med komplicerade 

ärenden. 

 

De intervjuade socialsekreterarna menar att ytterligare en viktig funktion är att det finns 

etablerade samverkanspartners samt att samarbetet är välfungerande, detta för att skapa 

förutsättningar för ett fungerande förändringsarbete på avdelningen för ekonomiskt bistånd. 

Vikten av klarhet kring exempelvis vart man kan hänvisa klienter för sysselsättning betonas 

bland informanterna. För att kunna erbjuda arbete behövs således samarbete med 

Arbetsförmedlingen och för rehabilitering av olika slag behövs exempelvis landsting och 

missbruksenheter. En individ, i likhet med samhället, ingår i olika delar och sammanhang som 

fungerar i samverkan med varandra. Arbetet på ekonomiskt bistånd är inte isolerat från denna 

funktion, tvärtom. Arbetet är snarare beroende av att de olika delarna samarbetar med varandra 

för att förändring ska kunna ske.  

 

Det sociala livet är i ständig förändring vilket automatiskt leder till behovet av förändring eller 

utveckling av det sociala förändringsarbetet. Av intervjuerna framkommer att fortbildningar 

inom arbetslivet samt kontinuerlig handledning är grundläggande för att utveckla och lära sig 

mer om det sociala förändringsarbetet och vilka metoder som finns för att nå fram till 

förändringarna. 

 

5.4 Hinder för att bedriva förändringsarbete  
 

5.4.1 På individnivå 

Informanterna menar att det i en del fall kan finnas en diskrepans mellan socialsekreterarens och 

klientens tankar kring vad som krävs för att en förändring ska ske i klientens liv. Att målbilderna 

skiljer sig åt för klient och socialsekreterare behöver inte nödvändigtvis vara ett hinder, men kan 

i vissa fall utgöra ett sådant. Det uppfattas av de intervjuade som viktigt att uppmuntra klienten 

att ta de steg han/hon vill ta för att komma vidare i livet men att samtidigt informera om 

socialtjänstens riktlinjer. Detta illustreras i följande citat: 

 

Sen kan det ju vara mycket som vi kan stötta även om det inte är det primära 

för att komma ut i egen försörjning, men som ändå är viktigt när man jobbar 

med försörjningsstöd. Men sen kan det ju vara vissa saker som kanske går 

direkt emot att kunna få försörjningsstöd. Jag menar till exempel vissa klienter 

som kanske vill bli egna företagare… och då… vi stöttar ju absolut den tanken 
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men förklarar också att man inte kan få försörjningsstöd om man startar eget 

företag och försöker få igång det. 

 

Skillnader i målbilder är således ett exempel på något som kan utgöra upphov till dilemman som 

socialsekreteraren inom ekonomiskt bistånd måste hantera. 

 

En del klienter har inte de förutsättningar som krävs för att en förändring ska kunna ske 

omgående. Invandrare anses vara en ”grupp” som riskerar att hamna i problematiken att inte 

finna någon plats på arbetsmarknaden. En socialsekreterare uttrycker sig kring detta på följande 

sätt: 

 

Dom har inte förutsättningar språkligt, kulturellt, traditionellt. Kvinnor som 

aldrig har arbetat, har varit hemmafruar. Sen plötsligt kommer dom hit, 

analfabet, ska liksom lära sig språket, ska lära sig kulturen, ska vakna klockan 

åtta på morgonen. En annan roll än att uppfostra barn. Hur ska det här… det 

kanske finns en del människor som hamnar där att de behöver andra 

förutsättningar att ändra en hel livsstil. 

 

Den kategori av klienter som avses i ovanstående citat möter ofta svårigheter i det svenska 

samhället och således kan också förändringsprocessen mot självförsörjning bli längre.  

 

5.4.2 På organisationsnivå 

Det råder delade meningar bland de intervjuade kring huruvida det på avdelningen för 

ekonomiskt bistånd finns hinder för utövande av förändringsarbete eller inte. En av de 

intervjuade uttrycker sig på följande sätt gällande sitt handlingsutrymme: 

 

Det finns alltid paraply men under paraplyet finns jättemycket.  

 

Det handlar alltså om hur man som socialsekreterare vill arbeta under nämnda paraply. Konkret 

innebär detta att handläggaren har att förhålla sig till regler och riktlinjer som sätter ramarna för 

arbetet, men det finns ett utrymme för tolkning av dessa vilket gör att handlingsfriheten för den 

enskilde socialsekreteraren blir relativt stor. En av de intervjuade menar att det egentligen inte 

finns några hinder för utövandet av förändringsarbete, men att ”det kan ju alltid förbättras”. 

Resurser såsom att ha flera olika projekt för sjukskrivna i kommuner där det endast finns ett 

sådant projekt, skulle kunna tänkas underlätta arbetet. Grunden och inställningen att hjälpa 

människor anses dock fortfarande vara densamma, oavsett vilka resurser som finns att tillgå.  

 

Ett återkommande tema i samtliga intervjuer är den höga arbetsbelastningen. I två av 

kommunerna där intervjuer genomförts finns en uttalad ambition att varje socialsekreterare ska 

träffa var och en av sina klienter en gång i månaden. Socialsekreterarna betonar att 
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ärendemängden skulle behöva minska för att möjligheten att träffa sina klienter regelbundet ska 

öka. Ett högt antal ärenden ger små marginaler tidsmässigt för akuta situationer. Den ”extra” 

tiden finns inte. Den ökade arbetsbördan har i två av kommunerna där intervjuerna genomförts 

varit en direkt följd av nedskärningar i personalstyrkan, enligt informanterna. På frågan om vilka 

hinder som finns för att kunna bedriva ett förändringsarbete svarar en av de intervjuade på 

följande sätt: 

 

Ekonomi. Minskad personal som vi är här nu. Vi har ju fått två mindre 

handläggare och det säger ju sig självt att vi får mer ärenden.  

 

Som citatet ovan belyser kan faktorer som omorganiseringar bland personal kan leda till en högre 

arbetsbelastning, som i sin tur påverkar möjligheten till förändringsarbete, då en direkt följd av 

den höga ärendemängden är tidsbristen. Socialsekreterarna betonar vikten av att ha tid för annat 

än enbart handläggning av ekonomin. Att faktiskt träffa klienter och tillsammans arbeta aktivt för 

att öppna upp vägar ur biståndsberoende är en central del i förändringsarbetet på avdelningen för 

ekonomiskt bistånd.  

 

Hand i hand med tidsbristen går prioriteringar. När det inte finns tillräckligt med tid för att utföra 

arbetet på det sätt man önskar behöver man prioritera. Något informanterna framhåller är att 

vissa, mer komplexa, ärenden tar så pass mycket tid att andra ärenden blir lidande. Detta är något 

som informanterna särskilt märker i perioder då man är ansvarig för ett högre antal ärenden än 

vanligt, exempelvis i semestertider. Prioriteringarna sker på flera olika sätt. Det kan till exempel 

handla om att prioritera utifrån vilken ”kategori” klienten tillhör, vilket nedanstående citat 

exemplifierar: 

 

Alltså, jag tänker att… ändå när jag säger prioriterar då fokuserar jag i alla 

fall som socialsekreterare att arbeta mer aktivt med unga än en klient som har 

pension där jag inte ställer några krav, om ni hänger med.  

 

Vid hög arbetsbelastning prioriteras utbetalningar framför annat: 

 

/…/ man måste ju få det att rulla liksom.  

 

Följaktligen blir förändringsarbetet lidande när arbetsbelastningen är hög. Det framkommer att 

socialsekreterarna märker en skillnad på sina klienter i de fall de inte hinner träffa dessa 

regelbundet. Utbetalningar av ekonomiskt bistånd hjälper dem att inte förvärra sin situation, men 

informanterna framhåller att detta inte hjälper klienterna vidare i sin utveckling. 

 

Det framkommer av intervjuerna att delegationsordningen bland personalen på avdelningen för 

ekonomiskt bistånd spelar en roll i arbetet med vissa klienter. Socialsekreteraren har inte 
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delegation att fatta alla beslut på egen hand. I ärenden där exempelvis en någon är i behov av 

skyddat boende måste beslut kring detta fattas tillsammans med en chef. Det framhålls att 

pågående ärenden kan bromsas av att samverkan med andra aktörer inte riktigt fungerar. Det 

upplevs även i vissa fall finnas brister i kontakten med lärare och studievägledare på SFI 

(svenska för invandrare) och att den starka sekretessen socialtjänsten lyder under är en orsak till 

att information om en klient inte utan vidare kan utbytas mellan olika instanser. Detta hinder 

menar dock informanterna kan undanröjas genom att exempelvis ha ett trepartssamtal där 

samtycke ges till att upphäva sekretessen.  

 

5.5 Den ideala socialsekreterarrollen 

När de intervjuade socialsekreterarna får frågan hur de, om de fick drömma helt fritt inom den 

tjänst de har idag, skulle vilja arbeta mot målet att klienten ska bli självförsörjande, är det mest 

frekventa svaret att de önskar färre ärenden att handlägga. Genomgående anses en rimlig mängd 

ärenden ge ökade möjligheter för regelbunden kontakt med alla klienter, inte bara med dem som 

själva ringer till socialtjänsten nästan dagligen. Informanterna menar att en balans måste finnas 

mellan möten med klienter och det administrativa arbetet såsom att skriva utredningar och 

beräkna samt betala ut ekonomiskt bistånd. När den balansen finns anses möjligheterna till att 

arbeta aktivt med klienten vara större. Även om alla informanter uttrycker att färre ärenden 

skulle underlätta arbetet finns också utsagor om att arbetet i övrigt överensstämmer med 

drömmen, vilket följande citat är ett exempel på: 

 

Jag överdriver inte när jag säger att det jag gör idag är den drömmen eftersom 

jag gör det jag tror på och har fullständig förankring både utifrån 

människosyn och den respekt och det… hur man hanterar olika situationer.  

 

Informanterna är överlag nöjda med hur arbetet är utformat i kommunerna där de arbetar. I två 

av kommunerna har socialsekreterarna ansvar för både själva ekonomin och förändringsarbetet i 

sina ärenden, och i de andra två finns bidragshandläggare som har huvudansvaret för ekonomin. I 

en av de kommuner där socialsekreteraren har ansvar för hela ekonomin, finns tanken på att vilja 

ägna sig åt enbart förändringsarbete och därmed inte beräkna och utbetala ekonomiskt bistånd. 

Samtidigt uttrycks att den senare delen av arbetet också är intressant och att den gör arbetet 

varierande. I en drömvärld skulle således, trots att det kan framstå något motsägelsefullt, mer tid 

läggas på förändringsarbete och mindre på handläggning av ekonomi, samtidigt som den 

administrativa delen av flera intervjuade upplevs som rolig i arbetet. Beräknings- och 

utbetalningsdelen tar tid som annars skulle kunna läggas på att arbeta aktivt med klienten. Någon 

önskan om att överlämna ansvaret för ekonomin till en bidragshandläggare för att i högre grad 

kunna koncentrera sig på förändringsarbete yttras dock inte. En av informanterna uttrycker sig på 

följande sätt kring detta: 
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Alltså, nej , det tycker jag väl egentligen inte heller. Jag tycker det är bra att 

ha det som vi har det. Att man har en och samma person genom hela 

processen, men om jag skulle kunna drömma helt fritt om hur jag skulle ha mer 

tid åt förändringsarbete så är det ju att lägga mindre tid på det administrativa 

så att man kanske kan va mer ute och liksom... Jaa. 

 

En socialsekreterare beskriver att drömmen inom den nuvarande tjänsten är att få möjlighet att 

arbeta med de tre målen som enligt honom finns i förändringsarbetet. Det första målet är att 

klienten ska bli självförsörjande, det andra att han/hon ska kunna leva ett självständigt liv och det 

tredje är att personen ska bli delaktig i samhällslivet. Denne socialsekreterare anser sig ha 

verktygen för att arbeta med motivationen hos sina klienter men att den nuvarande 

organisationsformen och den höga arbetsbelastningen på arbetsplatsen hindrar honom från att 

kunna arbeta med detta i den utsträckning han önskar.  

 

Vidareutbildningar inom bland annat processtänk och motiverande förändringssamtal 

framkommer som en önskan hos informanterna. Utbildningar av olika slag anses ge fler verktyg 

att kunna använda sig av i arbetet med klienter, vilket upplevs som positivt. Flera av 

informanterna anser att fortbildning, kurser och dylikt, med relevans för arbetet skapar 

möjligheter att vidga sitt sätt att se på olika fenomen samt utöka sin ”verktygslåda” för att 

utvecklas i sin roll som professionell. 

 

Förändringsarbete på gruppnivå, det vill säga grupper av klienter där man tillsammans med 

socialsekreterare diskuterar olika vägar till förändring, nämns som något som funnits som förslag 

i en av kommunerna där intervjuerna genomförts. De intervjuade menar att man ”kan ju få lite 

olika saker utav individnivåsamtal och gruppnivåsamtal” och att det vore ett drömscenario om 

gruppsamtal var möjligt. 

 

Ett återkommande ämne i intervjuerna är vikten av ett aktivt förändringsarbete inom ekonomiskt 

bistånd. Det anses vara en betydande del av socialt arbete och socialsekreterarna upplever 

positiva förändringar hos sina klienter när de har mer tid och möjlighet till att verka för 

förändring. Det framkommer av intervjuerna att det inte enbart handlar om den enskilde 

individen utan också om de samhällskostnader som ekonomiskt bistånd utgör. Om man helt 

bortser från ett aktivt arbete bort från biståndsberoende riskerar man att låta den enskilde hamna i 

utanförskap om han/hon inte befinner sig i några sociala sammanhang. Att låta ekonomiskt 

bistånd ” bara löpa på” utan ett förändringsarbete kopplat till det, riskerar således att öka de 

totala samhällskostnaderna. 
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6. Diskussion 

Följande kapitel inleds med en summering av studiens resultat. Därefter diskuteras resultatet, det 

vill säga socialsekreterares möjligheter att bedriva förändringsarbete inom ekonomiskt bistånd, i 

relation till tidigare forskning och de valda teorierna som presenterades i kapitlet Teorier (3). 

Kapitlet avslutas med en reflektion kring vad som behöver undersökas närmare i framtiden, samt 

resultatets betydelse för praktiken.  

 

6.1 Summering av resultat 

Innebörden av socialt förändringsarbete inom arbetet med ekonomiskt bistånd är enligt de 

intervjuade socialsekreterarna att hjälpa människor i utsatta situationer att uppnå livskvalité och 

en meningsfull tillvaro. Innebörden av ”livskvalité” är individuell. Det kan exempelvis handla 

om att bli självförsörjande genom arbete eller att avlägsna utanförskap genom en sysselsättning. 

Det lösningsfokuserade arbetet anses vara en arbetsmetod som fungerar i förändringsarbetet. Den 

går ut på att tro på och värdesätta klientens egna resurser samt motivera denne till förändring, 

något som ses som centralt i det sociala förändringsarbetet.  

 

För att bedriva ett framgångsrikt förändringsarbete med klienter som har ett biståndsberoende 

anser de intervjuade att det är viktigt att ha resurser som möjliggör detta. Dessa resurser kan 

bland annat innefatta tillräckligt många socialsekreterare på arbetsplatsen för att arbetsbördan 

inte ska bli alltför hög. Utöver resurser anses också klientens egen motivation samt 

socialsekreterarens lyhördhet inför klientens önskningar vara en essentiell del av 

socialsekreterarens roll, och att det är betydelsefullt att ha verktyg såsom kunskap inom 

samtalsmetodik för att kunna motivera klienten till förändring. Ett tydligt ledarskap och ett 

välfungerande samarbete inom arbetsgruppen och med samverkanspartners framhålls också som 

viktigt. 

 

En hög arbetsbelastning, vilket tenderar till att leda till tidsbrist och således också till att man 

behöver prioritera i sitt klientarbete, anses av informanterna vara ett av de största hindren för 

möjligheten att bedriva ett aktivt förändringsarbete. Den starka sekretessen som socialtjänsten 

lyder under anses vara något som kan bromsa upp ett ärende i de fall där kontakt behöver tas 

med andra instanser. Denna sekretess kan dock brytas genom samtycke från den enskilde. 

 

6.2 Övergripande diskussion  

 

6.2.1 Förändringsarbete och socialsekreterarens roll 

Det mänskliga livet är föränderligt. Som presenteras i kapitlet Resultat (5) framhåller 

informanterna att förändringsarbete inom ekonomiskt bistånd är något som syftar till att hjälpa 

klienten att hitta egna sina resurser för att utvecklas, få en meningsfull tillvaro och så småningom 

komma ut i självförsörjning. Hasenfelds (1983:5) tre teknologier, som presenterats i kapitlet 

Teorier (3), är people-processing, där klienten kategoriseras utifrån olika ramar, people-
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sustaining där socialsekreteraren hjälper klienten att upprätthålla ett tillstånd där klienten inte får 

en sämre välfärd eller levnadsstandard (exempelvis via ekonomiskt bistånd) samt people-

changing där det handlar om att förändra klientens situation genom en förbättring av dennes 

välfärd via att exempelvis erbjuda kompetenshöjande utbildning eller praktik som kan leda till 

arbete. Förändringsarbete, att stötta klienten till förändring, hör således till people-changing-

teknologin. Intressant är att informanterna menar att målet med förändringsarbetet kan skilja sig 

åt från klient till klient, bland annat beroende på hur klienten ”kategoriseras”. Detta sker inom 

Hasenfelds (1983:5) teknologi people-processing och resulterar i att klienten kategoriseras som 

exempelvis ”ung” eller ”pensionär”. Denna kategorisering är sedan avgörande för hur aktivt man 

väljer att arbeta med förändring hos klienten, beroende på om förändringen syftar till att ”enbart” 

öka livskvalitén eller om det finns ett mer konkret mål såsom att klienten ska skaffa ett arbete. 

Ett exempel på hur skillnaden kan ta sig uttryck är att det inte ställs några aktiveringskrav på en 

klient som har pension, medan ungdomar tenderar att i högre grad prioriteras gällande ett aktivt 

förändringsarbete. Detta skulle kunna tänkas vara ett resultat av en uppfattning om att en yngre 

person ofta har lång tid kvar att leva och arbeta, och att det därför är viktigt att stötta 

honom/henne till en bra start i det vuxna livet. En koppling kan dras till det handlingsutrymme 

socialsekreteraren som handlägger ekonomiärenden har när han/hon gör individuella 

bedömningar, kring exempelvis vilka prioriteringsbeslut som behöver fattas.  

 

Det handlingsutrymme som en socialsekreterare har, gör honom/henne till en klassisk 

gräsrotsbyråkrat, enligt bland annat Lipsky (2010:3). Ett av de karaktäriserande dragen hos en 

gräsrotsbyråkrat är att han/hon har att göra med enskilda fall, vilket kan konstateras att 

socialsekreteren inom ekonomiskt bistånd har. Arbetsrollens utformning genom att dels vara en 

myndighetsperson som fattar beslut som direkt påverkar klienten, dels en ”vägledare” i personlig 

utveckling, skapar enligt både tidigare forskning och informanterna i denna studie en ”dubbel” 

roll. Tidigare forskning visar att socialarbetare upplever sitt arbete vara ”dubbelt” på grund av 

kombinationen av lagar och handlingsutrymme (se exempelvis Billquist, 1999:271f; Wörlén, 

2010:34). De innehar dubbla roller som dels är av kontrollerande men samtidigt även av 

hjälpande art. Klientarbetet är inte oberoende av myndighetsutövningen och det uttrycks även av 

informanterna i denna studie, som alla arbetar med ekonomiskt bistånd, vilka påpekar detta 

”dilemma”. Johansson (2007:45) menar att den dubbla rollen ger gräsrotsbyråkraterna en viss 

makt. Detta då socialsekreterare har vetskap både om klienten och dess situation samt kunskap 

om organisationens uppbyggnad och vad den kan erbjuda. Socialsekreterare kan därmed anpassa 

tillvägagångssättet för att hjälpa klienten. Det Johansson framhåller gäller för socialsekreterare 

inom flera av socialtjänstens domäner och följaktligen även på avdelningen för ekonomiskt 

bistånd, som är fokus för denna studie.  

 

Socialtjänstlagen utgör grunden för arbetet inom socialtjänsten och således givetvis också inom 

avdelningen för ekonomiskt bistånd. Informanterna framhåller att klientarbetet både handlar om 

att möta klientens önskningar samt att tydliggöra vilka ramar verksamheten har att förhålla sig 
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till, vilket också Hjörne, Juhila och Nijnatten (2010:303) preciserar. Författarna menar att 

gräsrotsbyråkraten har att handla på uppdrag av politiker samtidigt som han/hon ska erbjuda 

samhället service. Politikernas mål och ambitioner överensstämmer inte alltid med klientens, 

vilket är ett dilemma som gräsrotsbyråkraten ofta kan stöta på. I denna studie, där informanterna 

utgjorts av socialsekreterare som alla arbetar med ekonomiskt bistånd, exemplifieras ett sådant 

dilemma. Det nämns att klientens och socialsekreterarens målbild kan skilja sig åt, vilket 

diskuteras mer ingående i detta kapitel under rubriken Hinder som, enligt socialsekreterare, finns 

för att bedriva förändringsarbete inom ekonomiskt bistånd. 

 

6.2.2 Viktiga faktorer för att bedriva förändringsarbete 

 

På individnivå 

Lyhördhet inför klientens önskningar lyfts av informanterna fram som en viktig faktor för att 

kunna bedriva förändringsarbete med klienter som uppbär ekonomiskt bistånd. För att skapa 

förutsättningar för ett framgångsrikt förändringsarbete anses en god relation till klienten och ett 

gott bemötande bland annat i form av en respektfull framtoning vara av betydelse. Tidigare 

forskning visar att socialsekreterare ofta värdesätter goda klientrelationer samt att vinna klientens 

tillit högre än att förlita sig på specifika metoder (Perlinski, 2010:9). Informanterna i denna 

studie, vilka alla arbetar med ekonomiärenden, framhåller inte att det ena har ett högre värde än 

det andra. För dem är det förutom en god relation till klienten också viktigt att ha verktyg för att 

bland annat kunna motivera denne till förändring. Något som bör beaktas här är dels att Perlinski 

(2010) inte avgränsat sig till enbart en avdelning inom socialtjänsten (vilket är fallet i denna 

studie), dels att vi aldrig heller bad våra informanter att rangordna de viktiga faktorerna. Detta då 

vi inte hade för avsikt att undersöka om några faktorer anses vara viktigare än andra.  

 

Relationen mellan klienten och socialsekreteraren utgör kärnan för gräsrotsbyråkratens arbete. 

Klienten påverkar i sin tur också socialsekreteraren genom exempelvis sitt sätt att vara, vilket 

redogörs för i kapitlet Teorier (3). Det framhålls bland informanterna i denna studie att det inom 

ekonomiskt bistånd är viktigt att möta klienten där han/hon befinner sig och att utgå från det. Det 

gäller således att som socialsekreterare vara lyhörd och flexibel i mötet med klienten. Detta kan 

ses som nödvändigt för att kunna motivera klienten till förändring. Det rör sig alltså om 

Hasenfelds (1983:5) teknologi people-changing – det vill säga att hjälpa den enskilde att skapa 

en förändring hos sig själv med syftet att öka dennes välbefinnande. Av intervjuerna 

framkommer att det måste finnas en vinning för klienten för att han/hon ska vara motiverad till 

förändring. Som presenteras i kapitlet Resultat (5) kan vinningen vara av olika art. Det kan röra 

sig om en ekonomisk, social eller psykologisk vinning. För att skapa förutsättningar för att 

motivera klienten till förändring menar vi att man som socialsekreterare behöver urskilja vad 

som skulle innebära en vinning för just den klient man arbetar med, eftersom detta kan skilja sig 

åt mellan klienter.  
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Att ha en helhetssyn på klienten och dennes behov är något som i denna studie framkommer vara 

av vikt. En helhetssyn möjliggör bland annat ett arbete på flera olika ”plan” hos klienten. Detta 

kan innebära att man som socialsekreterare kan se ”hela” klienten och hans/hennes problem och 

inte enbart mindre delar, såsom att denne saknar medel för att kunna försörja sig själv. Det kan 

exempelvis handla om att klienten har psykiska men efter ett trauma och därmed är i behov av 

kontakt med psykolog. Utan en helhetssyn skulle socialsekreteraren som handlägger 

ekonomiärenden kunna tänkas förbise sådana aspekter hos klienten som har betydelse för att 

denne inte har möjlighet att försörja sig på egen hand. Förändringsarbete inom ekonomiskt 

bistånd handlar om att stötta klienten till självförsörjning, vilket alltså kan underlättas genom 

medevetenhet om de olika ”delar” som utgör klientens ”helhet”. Enligt Socialstyrelsen (2007:23) 

är det lättare inom små kommuner än inom stora att ha en helhetssyn, samverkan samt 

kontinuitet, under förutsättning att det finns en stabilitet i personalsituationen. I de större finns 

dock i högre grad en specialisering av kompetens och verksamhet och helhetssynen riskerar att 

gå förlorad. Intressant att notera i detta sammanhang är att de intervjuade socialsekreterarna i 

denna studie som arbetar i en av de mindre kommunerna betonar helhetssynen och vikten av att 

klienten får träffa samma socialsekreterare under ärendets gång. I den större studerade 

kommunen, kan det finnas flera socialsekreterare och bidragshandläggare inblandade i samma 

ärende. Således överensstämmer resultatet i denna studie med vad Socialstyrelsen kommer fram 

till i denna fråga. Detta behöver nödvändigtvis inte betyda att ingen socialsekreterare som arbetar 

i en större kommun har en helhetssyn på sina klienter enbart för att det inte lyftes upp under 

intervjuerna som genomfördes för denna studie. Det är dock intressant att helhetssynen betonats 

främst bland dem som delar det faktum att arbeta inom en mindre kommun. Man bör i detta 

sammanhang minnas att denna studie enbart fokuserat på socialsekreterare inom en viss domän 

av socialtjänsten, nämligen avdelningen för ekonomiskt bistånd, och kan således inte automatiskt 

stå för socialsekreterare inom andra avdelningar.  

 

För att gräsrotsbyråkratens arbete ska ha stöd menar Johansson (2007:43) att det är nödvändigt 

att klienten faktiskt utnyttjar de insatser som erbjuds. Detta menar vi tydliggör vikten av att ha en 

god relation till klienten samt att ha dennes tillit. Om förändringsarbetet inte sker i samförstånd 

med klienten, riskerar den framtida förändringen stå och falla med detta.  

 

På organisationsnivå 

En välfungerande organisation och en tydlig ledning lyfts av informanterna fram som en viktig 

faktor på organisationsnivå för att möjligheten till att bedriva ett gott förändringsarbete inom 

ekonomiskt bistånd ska finnas. Bergmark, Bäckman och Minas (2013:86ff) finner i sin studie att 

de kommuner där socialbidragstagandet i snitt inte är lika långvarigt som i andra kommuner, i 

högre grad bland annat kännetecknas av ett nära samarbete med till exempel Arbetsförmedling 

och arbetsmarknadsenheter. Forskarna menar att det inte kan urskiljas några tydliga 

organisatoriska mönster som kan anses representera de kommuner som de kallar för kort- 

respektive långtidskommuner, men att en skillnad som framkommer är att korttidskommunerna 

tenderar att satsa mer på kompetensutveckling och har ett större utbud av aktiveringsåtgärder. 
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Bland informanterna i denna studie nämns just att utbudet av exempelvis projekt för sjukskrivna 

ibland uppfattas som något för litet. Kompetensutveckling hos socialsekreterare i form av 

fortbildningar inom arbetsområdet omnämns av flera av de intervjuade. Detta anses vara viktigt 

för att bredda sin kompetens i mötet med klienten och för att således kunna utnyttja sin 

handlingsfrihet på ett effektivt sätt för att hjälpa klienten ur ett biståndsberoende. Viljan att 

utveckla sin kompetens är intressant att se i ljuset av det som bland annat Evetts (2013:8) och 

Liljegren (2008:23) menar, nämligen att handlingsfriheten legitimeras av socialsekreterarens 

utbildningsnivå och kunskap. Handlingsutrymmet finns alltid inom arbetet på socialtjänsten, men 

hur man använder det är avhängigt de ”verktyg” man har, oavsett inom vilket område inom 

organisationen man arbetar. 

 

Att personalen man arbetar tillsammans med fungerar som grupp framhålls även det av 

informanterna i denna studie som betydande för den enskilde socialsekreteraren. Inom arbetet 

med ekonomiskt bistånd kan en mängd situationer som är komplicerade till sin art uppstå. Det 

kan exempelvis röra sig om etiska och moraliska frågor men även i vilken mån 

handlingsutrymmet är tillämpbart. Därför anser vi att handledning av erfarna yrkesverksamma, 

som tack vare sin erfarenhet möjligtvis har svar på frågorna, är av vikt. Om inte svaren kan ges 

direkt så kan åtminstone en diskussionsmöjlighet öppnas och flera ”tänkare” är oftast ett recept 

för ett gott, eller i alla fall mer rättsäkert, resultat. 

 

En faktor samtliga intervjuade framhåller som en av de viktigaste inom arbetet med ekonomiskt 

bistånd för att kunna utöva sitt arbete på det sätt man önskar, är att det finns tillräckligt många 

socialsekreterare så att ärendemängden blir rimlig för var och en. I två av kommunerna där 

intervjuer genomförts finns en uttalad målsättning att socialsekreteraren ska träffa varje klient en 

gång i månaden, vilket informanterna menar sällan är möjligt i dagsläget. Nedskärningar i 

personalstyrkan medför påtagliga ökningar av antalet ärenden för var och en, vilket leder till att 

tiden inte räcker till. Arbetet inom Hasenfelds (1983:5) teknologi people-changing möter således 

svårigheter när socialsekreteraren inte hinner träffa klienten regelbundet. Av intervjuerna 

framkommer att informanterna märker en positiv skillnad hos sina klienter när de har möjlighet 

att arbeta aktivt med förändring, jämfört med när den möjligheten inte finns. Därmed tenderar 

arbetet att ”fastna” inom people-sustaining-teknologin, snarare än att leda till någon 

vidareutveckling. Något som är värt att reflektera över gällande detta är huruvida någon – klient 

eller organisation – ”tjänar” på att förändringen hos klienten fördröjs av den anledningen att 

socialsekreteraren inte hinner med ett aktivt arbete tillsammans med klienten. Då det ekonomiska 

biståndet är ämnat att vara en kortvarig insats och socialtjänsten enligt socialtjänstlagens 

portalparagraf ska ”under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser” är det viktigt 

att det finns praktiska möjligheter till att arbeta mot de mål som finns fastställda i lagtext. Om 

klienten inte får den hjälp han/hon behöver för att nå självförsörjning finns risken att utbetalning 

av ekonomiskt bistånd” bara löper på”.  En av informanterna uttrycker att ”/…/ kostnaden blir ju 



42 
 

högre för försörjningsstöd om man bara låter det löpa på och det händer ingenting och folk 

hamnar i utanförskap och inte kommer loss /…/”. Det är således värt att överväga huruvida 

kostnaden för ett större antal socialsekreterare i slutänden blir högre än kostnaderna för det 

omfattande socialbidragstagande som ett lågt antal medarbetare inom socialtjänsten riskerar att 

leda till. 

 

En slutsats som kan dras är att det både i tidigare forskning och i denna studie framkommit att 

organisationens utformning påverkar möjligheten till att bedriva ett förändringsarbete på 

avdelningen för ekonomiskt bistånd. Kompetens hos socialsekreteraren och relevanta verktyg 

såsom en fungerande samtalsmetodik anses vara grundläggande för att kunna genomföra sitt 

arbete på ett framgångrikt sätt. Kunskap inom relevanta metoder för den målgrupp 

socialsekreteraren arbetar med framhålls vara en viktig faktor för att kunna hjälpa klienten på det 

sätt som kanske är nödvändigt för dennes utveckling mot självförsörjning. Det anses även vara 

viktigt att det finns en tydlighet gällande vart klienter kan remitteras för praktikplatser och dylikt. 

Om klienten remitteras till en sysselsättning som inte passar just honom/henne, menar 

informanterna att det kan bli problematiskt om det inte finns några andra alternativ. Att det finns 

fungerande samverkanspartners är alltså en grundläggande förutsättning för att förändringsarbete 

inom ekonomiskt bistånd ska kunna bedrivas.  

 

6.2.3 Hinder för att bedriva förändringsarbete 

 

På individnivå 

Informanterna lyfter fram att skilda målbilder hos socialsekreterare och klient kan utgöra ett 

hinder i myndighetsmötet. Klienten kan exempelvis ha en vilja att starta eget företag, vilket är en 

tanke som socialsekreteraren kan stötta. Som socialsekreterare måste man dock samtidigt även 

informera om att det är inte är möjligt att erhålla ekonomiskt bistånd i det fall klienten 

bestämmer sig för att starta eget. En koppling kan dras till resultatet som Billquist (1999:271f) 

redogör för i sin avhandling avseende organisationens utformning. Klienten ska mötas efter 

dennes behov men socialsekreteraren måste samtidigt även ta hänsyn till lagar, riktlinjer och 

rutiner. Kombinationen av kontroll och hjälp menar vi inte nödvändigtvis behöver utgöra ett 

hinder i sig men den kan ibland vara av motsägande art. Klienten kan utveckla ambivalenta 

känslor inför socialsekreteraren eftersom denne ena stunden uppmuntrar klienten, via en mer 

hjälpsam ton, och andra stunden ”bryter ner” allt genom att hänvisa till begränsande lagrum samt 

via ”beordringar”, såsom att ställa olika sorters krav. En sådan kombination hos 

socialsekreteraren kan riskera att klienten inte vågar ge sitt förtroende till denne. Detta kan 

hindra det nödvändiga förändringsarbetet eftersom klientens förtroende oftast är av betydande 

relevans för att kunna hjälpa klienten vidare. Detta kan tolkas som att balans och en smidig 

övergång mellan kontroll och hjälp är väsentlig att hitta, som socialsekreterare, för att ett socialt 

förändringsarbete ska vara möjligt. Den balansen kan anses vara relevant oavsett vilken del av 

socialtjänsten socialsekreteraren arbetar inom. 



43 
 

 

En del klienters situationer är svårförändrade på grund av avsaknad av olika förutsättningar.  

Invandrare uppges av de intervjuade vara en sådan ”kategori” klienter som riskerar att hamna i 

olika problematiska förhållanden eftersom bristen på förutsättningar (språkliga, kulturella och 

traditionella) utsätter dem för olika svårigheter i det svenska samhället, vilket kan förlänga 

processen mot självförsörjning. Även om Hasenfeld själv inte benämner de tre teknologierna 

som tre steg, där förändringsprocessen sker i ordning med början av people-processing och 

avslutning med people-changing, så kan tolkningen ändå göras på det viset. Detta eftersom en 

förändring av klientens situation är avhängigt av att först ha kategoriserat samt stabiliserat 

klientens situation. Förändringsarbetet med denna ”kategori” kan problematiseras i den 

meningen att det avstannar vid steg två, people-sustaining. Det krävs en förståelse, tid och 

engagemang för individer som exempelvis är analfabeter, inte kan språket eller är i avsaknad av 

arbetslivserfarenhet. Vissa klienter behöver ändra en hel livsstil för anpassning till samhället, 

vilket kan vara tidskrävande. Detta resulterar i att förändringen fördröjs till steg två istället för att 

framskrida till steg tre, där den egentliga förändringen av situationen sker, steget där målet är att 

klienten ska bli självförsörjande.  

 

På organisationsnivå 

Samtliga intervjuade socialsekreterare benämner den höga arbetsbelastningen inom ekonomiskt 

bistånd som ett problem. Den hindrar dem från att hinna träffa alla sina klienter minst en gång i 

månaden, såsom de uttrycker att de önskar. Det framkommer att den ökade arbetsbördan 

mestadels beror på nedskärningar i personalstyrkan. Detta kan härledas till det resultat som 

Wörlén (2010:43) finner om att kommunens politiker uppger effektiviseringar som en viktig 

faktor i fråga om besparingar. Effektiviseringen influerar i sin tur prioriteringsbesluten som 

socialsekreterarna står inför. Det paradoxala är att effektivisering, genom att exempelvis göra 

nedskärningar i personalstyrkan, oftast tenderar att leda till högre kostnader istället för 

besparingar. Nedskärningar resulterar i tyngre arbetsbörda då ärendena ökar hos kvarstående 

socialsekreterare vilket i sin tur utmynnar i nödvändiga prioriteringsbeslut. Det kan förstås som 

att utbetalning av ekonomiskt bistånd, ”på löpande band”, ges företräde för att tillförsäkra att 

klienterna får pengar till livsförsörjning. Utöver detta hinner inte socialsekreterarna träffa 

klienterna för att aktivt försöka förändra deras situation. Möjligheten till att hjälpa klienterna 

riskerar att minskas, och den allmänna nivån för socialbidragstagande antingen stannar på den 

rådande nivån eller ökar. I sådana situationer kan kommunen tvingas anställa vikarier för att 

exempelvis utjämna arbetsbelastningen eller för att socialsekreterare sjukskriver sig. Hos vikarier 

finns oftast inte den erfarenhet och kunskap som krävs och en introduktionsperiod är nödvändig. 

Ett mönster på en självförvållad skada kan urskiljas och försöket till att reparera den är oftast att 

anställa ny arbetskraft, vars frånvaro orsakat problemet från början. Handlingarna blir således till 

en ond cirkel. 

 

I likhet med vad Wörlén (2010:42) finner i sin studie, framkommer det även bland informanterna 

i denna studie att det ligger en viss problematik i att man tvingas prioritera i fråga om 
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arbetsfördelning. Enligt Socialstyrelsen (2007:23) handlar prioriteringar inom individ- och 

familjeomsorgen, dit ekonomiskt bistånd hör, ofta om hur man som socialsekreterare fördelar 

den arbetstid man förfogar över. I denna studie belyses prioriteringar på två olika nivåer – dels 

vilka ”kategorier” av klienter som prioriteras framför andra, dels hur det dagliga arbetet anpassas 

efter den tid som finns. Informanterna menar att klienter man inte ställer några aktiveringskrav 

på, exempelvis äldre individer med pension, tenderar att få mindre tid för förändringsarbete 

eftersom de inte har ett lika stort behov av förändring. Utbetalningar tenderar att prioriteras 

framför ett aktivt klientarbete i stunder då arbetsbelastningen är extra hög. Här ser vi alltså ett 

exempel på Hasenfelds (1983:5) teknologi people-sustaining. Prioriteringarna görs på ett sätt så 

att klienten inte ska hamna i en förvärrad situation. Fokus ligger således på att upprätthålla ett 

tillstånd av skälig levnadsstandard för klienten i de fall det inte finns tid för förändringsarbete. 

 

Socialsekreteraren inom ekonomiskt bistånd har inte delegation att fatta alla beslut på egen hand. 

Det finns exempelvis beslut som måste tas tillsammans med chefen. En härledning till detta 

återfinnes hos Johansson (2007:43) som menar att den yttre organisationen och krav från högre 

skikt i hierarkin i sin tur påverkar relationen mellan tjänstemannen och klienten. Evans 

(2013:739ff) menar att socialsekreterare dels måste ta hänsyn tas till lagar, regler och riktlinjer 

samtidigt som de innehar ett handlingsutrymme som de själva styr över, och att begreppet 

handlingsutrymme kan förstås utifrån hur socialsekreteraren förhåller sig till de uppsatta lagar, 

regler och riktlinjer som finns. Paradoxalt nog kan fler lagar och regler bidra till mer utrymme 

för tolkning av dessa vilket i sin tur kräver en professionell socialsekreterare. En anledning till att 

ett utrymme för tolkning finns, skulle kunna förklaras av att enskilda kommuners riktlinjer inte 

specificerar vad som ska göras i enskilda ärenden och att den svenska socialtjänstlagen är en 

ramlag. Detta ger socialsekreteraren, inom ekonomiskt bistånd likväl som inom socialtjänstens 

andra domäner, en möjlighet till att vara flexibel utifrån rådande omständigheter, då lagen inte är 

detaljreglerad.  

 

6.3 Slutsats 

Slutsatsen som kan dras av resultatet är att socialsekreterarens arbete inom ekonomiskt bistånd 

syftar till att genom förändringsarbete hjälpa klienter till en förbättrad situation. Möjligheten att 

bedriva förändringsarbete är avhängigt flera faktorer, bland annat den ärendemängd och tid 

socialsekreteraren har att disponera. Informanterna menar att det hör till vanligheterna för dagens 

socialsekreterare inom deras område att ha en hög ärendemängd och att detta är en av de mest 

betydande hindrande faktorerna. För att det ska vara möjligt bedriva ett förändringsarbete är det 

av vikt att organisationen är fungerande och att socialsekreteraren har de ”verktyg” som behövs.                 

6.4 Metoddiskussion 

Metodvalen för denna studie medfört vissa begränsningar, vilka diskuteras i kapitlet Metod (4). 

Det faktum att informanterna baserades på ett självselektionsurval och att fem av de åtta 

socialsekreterarna arbetar inom samma kommun, kan eventuellt ha påverkat resultatet. Å andra 

sidan skiljer sig deras utsagor om förändringsarbete inom ekonomiskt bistånd inte åt från de 
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utsagor som informanterna i de övriga kommunerna gav, vilket kan tyda på att resultatet inte är 

alltför påverkat av högst subjektiva uppfattningar. Trots att intervjuer genomförts i fyra olika 

kommuner är de flesta av de intervjuade överens om vilka faktorer som är avgörande för ett 

aktivt klientarbete. Även om metodvalen haft vissa begränsningar, har de möjliggjort ett resultat 

med djupgående, beskrivande utsagor och illustrerande citat från informanterna, vilket var målet. 

Individuella intervjuer har således varit en lämplig metod för att uppfylla syftet och besvara 

frågeställningarna. 

 

6.5 Implikationer för forskning och praktik 

I denna studie framkom, som ovan nämnts, att de intervjuade socialsekreterarna har relativt 

samstämmiga bilder av förändringsarbete inom ekonomiskt bistånd och vad som krävs för att det 

ska vara möjligt att bedriva ett sådant. Med detta i åtanke skulle det vara intressant att studera 

hur synen på förändringsarbete inom samma område ser ut i andra delar av landet. Kanske skulle 

en kvantitativ studie kunna bidra till mer generella slutsatser kring socialsekreterares bild av 

förändringsarbete inom socialtjänsten, även på andra avdelningar än enbart de som arbetar med 

ekonomiskt bistånd. Detta skulle vara intressant bland annat för att alla socialsekreterare i hela 

landet har att förhålla sig till samma lagar, samtidigt som organisationens utformning, riktlinjer 

etc. kan skilja sig åt från kommun till kommun.  

 

På grund av tidsbegränsningen och omfattningen av denna studie fanns ingen möjlighet att 

studera förändringsarbete mot självförsörjning ur ett klientperspektiv. Det hade varit intressant 

att studera hur klienter uppfattar förändringsarbete och dess betydelse. Utöver detta kan det vara 

angeläget att jämföra förändringsarbete dels på nationell, dels på internationell nivå för att 

försöka urskilja ”vad som fungerar”.  

 

Informanterna i denna studie har lyft fram vikten av en fungerande organisation som en 

förutsättning för ett framgångsrikt förändringsarbete inom ekonomiskt bistånd. Resurser såsom 

ett högre antal socialsekreterare, etablerade samverkanspartner och möjligheten till 

vidareutbildningar anses vara av betydelse. Således behöver politiker och chefer tänka långsiktigt 

och utifrån det utforma verksamheter ansvarsfullt, bland annat gällande personalantal.  Detta 

skulle kunna innebära att ärendemängden och prioriteringsbehoven minskar och mer tid skulle 

kunna läggas på att arbeta aktivt med varje klient. Perioderna av biståndsberoende skulle på detta 

sätt kunna förkortas, vilket i längden sannolikt skulle minska samhällskostnaderna. En stabil 

personalstyrka där var och en har en rimlig mängd ärenden att handlägga är således en 

grundförutsättning för att socialsekreteraren inom ekonomiskt bistånd ska kunna utföra sitt 

arbete på det sätt som fastställs i socialtjänstlagen.  
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Bilaga 1 
Ajla Brulic, e-mailadress, telefonnummer 

Erika Brolin, e-mailadress, telefonnummer 

En förfrågan om deltagande i intervju 

 

Uppsala universitet 

Sociologiska institutionen 

Box 624, 751 26 Uppsala 

Förfrågan om deltagande i en intervju 

Vi är två studenter, Ajla Brulic och Erika Brolin, som läser vår sjunde och sista termin på 

socionomprogrammet vid Uppsala Universitet. Under denna höst kommer vi att skriva vårt 

examensarbete i vilket vi har vi valt att studera socialsekreterares erfarenheter av 

förändringsarbete inom avdelningen för ekonomiskt bistånd. 

Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares egna erfarenheter av möjligheten till 

förändringsarbete med målet att klienten ska bli självförsörjande. För att samla in data har vi valt 

att göra intervjuer med socialsekreterare och vi vill därför gärna fråga Dig om ditt intresse till att 

delta i studien. Intervjun kommer ta ca. 30 min och den kommer att ljudinspelas för att därefter 

transkriberas så ordagrant som möjligt. 

Datamaterialet kommer att utgöra underlag för studiens resultat. I den kommande uppsatsen 

kommer vi  använda fingerade namn på personer och ort för studiens genomförande kommer inte 

utlämnas. Dina uppgifter behandlas konfidentiellt i studien, vilket innebär att uppgifter inte går 

att härleda till någon enskild person. Vi vill därför också att de som deltar i intervjuerna inte 

sprider det som framkommer under intervjun vidare. Den slutliga uppsatsen kommer att 

presenteras för studenter och lärare på Uppsala Universitet och publiceras i DIVA, som är ett 

öppet publiceringsverktyg för högskolor och universitet.  

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

vidare motivering. 

Förslag på datum för intervjun: 

Torsdag 14/11 

Fredag 15/11 

Måndag-fredag 18-22/11 

Dina erfarenheter och kunskaper är viktiga och din medverkan i denna studie är betydelsefull! 

Med vänliga hälsningar Ajla Brulic och Erika Brolin   

Ajla Brulic, e-mailadress, telefonnummer 

Erika Brolin, e-mailadress, telefonnummer 

Handledare 

Christina Nehlin Gordh 

e-mailadress 

 

mailto:ajlabrulic@gmail.com
mailto:ajlabrulic@gmail.com
mailto:christina.nehlin.gordh@neuro.uu.se
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Bilaga 2 
 

Presentation 

Vi börjar med att presentera oss och vårt uppsatsprojekt. Vi informerar om att deltagandet är 

frivilligt och att informanten har rätt att avbryta intervjun eller välja att inte svara på en fråga när 

som helst. Vi informerar också om att uppsatsen kommer att publiceras och att personuppgifter 

kommer att anonymiseras.  Vi ber om tillstånd för att spela in intervjun och meddelar att den 

eventuella inspelningen samt transkriberingen kommer att raderas efter avslutat projekt.  Vi ber 

om lov att få kontakta informanten i efterhand vid eventuella frågor. 

 

Bakgrund 

 Hur gammal är du? 

 

 Vilken utbildning har du? 

 

 Hur länge har du varit yrkesverksam inom ekonomiskt bistånd? 

 

 Hur stor del av din arbetstid ägnar du åt direkta klientkontakter? 

 

Förändringsarbete 

 

 Vad innebär socialt förändringsarbete för dig? 

 

 Vilka erfarenheter, från hela din tid som yrkesverksam inom ekonomiskt bistånd, har du 

av utövande av förändringsarbete? 

 

 Vilka faktorer anser du vara de viktigaste för att kunna bedriva ett förändringsarbete 

inom din nuvarande tjänst? 

 

 Vilka hinder finns inom din nuvarande tjänst för att bedriva ett förändringsarbete? 

 

 Om du fick välja helt fritt, hur skulle du inom din nuvarande tjänst vilja arbeta mot målet 

att klienten ska bli självförsörjande? 

 

Övrigt 

 

 Är det något mer du vill ta upp? 

 


