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Sammanfattning
Denna  studie  syftar  till  att  undersöka  socialsekreterares  subjektiva  beskrivning  av

nyanländas första tid som kommuninvånare när de saknar egna tillgångar.  Metoden som
används  är  kvalitativa  intervjuer  som genomförts  i  Uppsala  kommun.  Informanterna  är
motsvarande  socialsekreterare  som  arbetar  specifikt  med  försörjningsstöd  till  nyanlända
under glappet i inkomst mellan bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande och
etableringsersättning. För att kunna nå en fördjupad förståelse kring resultatet används ett
maktperspektiv och teoretiska begreppen från känsla av sammanhang.  Socialsekreterarna
berättar att det är vanligt att glappet mellan inkomsterna sträcker sig under en månad och
ibland längre. Detta innebär att nyanlända som saknar egna tillgångar behöver ansöka om
försörjningsstöd. Etableringsersättningen är även utformad på ett sådant sätt att många av
de  nyanlända  inte  blir  självförsörjande  trots  att  de  beviljas  etableringsersättning  enligt
datamaterialet. Mötet mellan socialtjänsten och den nyanlända under glappet beskrivs vara
både positivt och negativt. Socialsekreterarna berättar att de nyanlända ofta är fyllda av
förväntning när de kommer till socialtjänsten då de har stora förhoppningar på sin framtid i
Sverige. Under det första besöket så fylls dock samtalet av förvirring. Studien tyder på att de
nyanlända inte får tydlig information om vilka möjligheter  socialtjänsten har att  hjälpa.
Socialsekreterarna  uttrycker  även  en  rädsla  för  att  nyanlända  skall  bli  långvarigt
försörjningsstödsberoende  på  grund  av  det  nuvarande  systemets  utformning.  Under  den
första perioden i Sverige beskriver socialsekreterarna att de blir en viktig kontaktperson för
de nyanlända och hjälper till med att navigera rätt i samhället. Samarbetet mellan olika
myndigheter  kring de nyanlända den första tiden i  Sverige  beskriver  informanterna vara
nästan obefintlig. De efterfrågar ett tydligare upparbetat samarbete med Arbetsförmedlingen
då informanterna anser att detta skulle gynna de nyanländas situation.

Nyckelord
Glappet
Nyanländ
Försörjningsstöd

3



Innehållsförteckning
Sammanfattning..........................................................................3

Nyckelord.........................................................................................................3

Inledning.....................................................................................6
Bakgrund.........................................................................................................6
Syfte och frågeställningar.................................................................................8
Disposition.......................................................................................................8

Definitioner.............................................................................................................8

Tidigare forskning......................................................................10
Framväxten av det kommunala ansvaret........................................................10

Etableringsreformen.............................................................................................11

Mottagandet av nyanlända............................................................................12
Migrationsverket...................................................................................................13
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.........................................................13
Kommunen...........................................................................................................13

Ekonomi.........................................................................................................14
Relevans.........................................................................................................16

Teori..........................................................................................18
Makt...............................................................................................................18
Kasam............................................................................................................19
Diskussion kring teorins relevans...................................................................20

Metod........................................................................................22
Metodologisk ansats.......................................................................................22

Avgränsning..........................................................................................................23

Datainsamling................................................................................................23
Urval.....................................................................................................................24
Informanterna.......................................................................................................25

Analys av datamaterialet...............................................................................25
Etiska överväganden.......................................................................................26

4



Resultat.....................................................................................28
Glappet..........................................................................................................28
Kontakten med socialtjänsten........................................................................29

Innan mötet med socialtjänsten...........................................................................29
Förväntningar.......................................................................................................31
Första mötet med socialtjänsten - Förvirring......................................................33
Fördelar och nackdelar.........................................................................................35

Samarbete mellan de olika myndigheterna....................................................37
Analys............................................................................................................39

Diskussion..................................................................................43
Sammanfattning av resultatet........................................................................43
Tidigare forskning kopplat till resultatet.......................................................43
Teoridiskussion...............................................................................................46
Metoddiskussion.............................................................................................47
Slutsatser och implikationer för fortsatt forskning.........................................48

Referenser..................................................................................50
Bilaga 1......................................................................................53
Bilaga 2......................................................................................54

5



Inledning
På många platser i världen pågår det mänskliga konflikter och fruktansvärda förhållanden

råder. Under det senaste året har vi alla följt hur krig härjar och många människor utsätts
för ett enormt lidande. Det är viktigt ur en medmänsklig aspekt att vi alla hjälper till på de
sätt vi kan och det finns många hjälpinsatser som kan användas för att hjälpa människor på
plats. Detta är tyvärr inte tillräckligt då vissa förhållanden leder till att människor ställs
inför den bistra verkligheten att det ej är möjligt att stanna i sitt hemland utan att riskera
allvarliga  konsekvenser.  I  Sverige  har  vi  historiskt  tagit  emot  flyktingar  från  drabbade
områden och vi planerar på att fortsätta hjälpa genom att erbjuda möjlighet till asyl här.

Bakgrund
Som en följd av de oroligheter som råder i världen idag väljer många människor att lämna

sina hemländer  för  att  söka  asyl  i  ett  annat  land.  Enligt  Migrationsverket  (2016-02-04)
ansökte  163  000  personer  om asyl  i  Sverige  under  år  2015.  Prognosen  för  hur  många
asylsökande som kommer till Sverige under år 2016 är mycket osäker. Detta då det pågår
mycket  förhandlingar  på EU-nivå vilket  vid beslutsfattande  kommer  att  påverka antalet
asylsökande  som  kommer  till  de  olika  medlemsländerna.  Migrationsverket  betonar  att
prognosen är väldigt osäker men pekar på att mellan 70 000 och 140 000 personer förväntas
ansöka om asyl  i  Sverige under år 2016.  Under förra året  (2015) kom det  rekordmånga
flyktingar till  Europa och det anlände 1 015 078 personer. Bedömningen för 2016 är att
ungefär lika många migranter och flyktingar kommer att söka sig till Europa.  

Att fly från sitt hemland är en mycket svår situation som inte går att förstå om man inte
själv har upplevt det. Denna svåra period är dock inte över när personen anländer till sitt
nya  land  utan  ankomsten  till  Sverige  är  fylld  av  nya  utmaningar.  Den  svenska
invandringspolitiken har förändrats under åren och idag är det många som beskriver hur den
är humanitär och solidarisk. Det förekommer även kritik riktad mot den om att politiken är
allt  för  byråkratisk,  kostsam  och  ej  måluppfyllande.  Kadhim  (2000:38)  efterlyser  i  sin
doktorsavhandling en mer omfattande studie av mottagningen av flyktingar för att analysera
och  kartlägga  insatserna  som  finns.  Det  har  under  hösten  2015  uppmärksammats
internationellt i media att det pågår en stor emigrering från många länder. Det har varit
svårt att missa reportage kring en “flyktingvåg” och på vilka sätt dessa människor mottas i
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olika europeiska länder. Svensk media har även uppmärksammat den ökade migrationen och
Uppdrag granskning har under 2015 rapporterat kring asylsökandes första tid i Sverige och
vilka  brister  som finns  i  mottagandet  av  flyktingar.  Detta  sporrade  ett  intresse  av  att
undersöka mottagandet av flyktingar närmare. 

Det  råder  en  stor  ovisshet  i  väntan på beslut  från  Migrationsverket  avseende  om en
asylsökande får stanna kvar i Sverige eller utvisas. Under denna period finns det möjlighet
att  bo på Migrationsverkets asylboende och personer har rätt  till  daglig ersättning från
Migrationsverket (så kallad LMA-ersättning) för att klara sin livsföring. De som får ett bifall
på ansökan om uppehållstillstånd välkomnas därefter  ut  till  kommunerna.  En period av
etablering  i  samhället  står  inför  dörren  och  nya  utmaningar  uppenbaras.  När
uppehållstillstånd i Sverige beviljas så kan den nyanlända folkbokföra sig i en kommun och
ha rätt till en etableringsplan med tillhörande etableringsersättning. Syftet med detta är att
den nyanlända under sina första 24 månader ska ha sin försörjning tillgodosedd och kunna
fokusera på integreringen i  samhället.  Ett problem är dock att det kan ta ett  tag efter
beviljandet av uppehållstillstånd innan etableringsersättningen kommer igång. Detta gör att
den nyanlände riskerar att stå utan inkomst den första tiden i sin nya kommun. Genom detta
skapas ett behov av ytterligare ekonomiska insatser i väntan på etableringsersättning. Den
hjälpinsats som då finns att tillgå är försörjningsstöd. 

Det framträder att det dels är av intresse att studera den ekonomiska aspekten av att
vara nyanländ i Sverige men även hur väl de ansvariga instanserna samverkar och arbetar för
att  skapa  goda  integrationsmöjligheter.  Glappet  mellan  Migrationsverkets  ersättning  och
etableringsersättning är någonting som inte diskuteras i någon hög utsträckning utan fokus
för diskussionen ligger ofta på bostadsbrist och långsiktig hållbarhet. Att få sin försörjning
tillgodosedd genom socialtjänsten kan av många ses som väldigt stigmatiserande och att
tvingas in i detta den allra första tiden i Sverige kan tyckas vara underligt.  Detta leder till
en önskan att undersöka socialsekreterares upplevelse av hur kontakten med socialtjänsten
påverkar de nyanlända och vilket upplevelse de har av glappet. Eftersom att ansvaret för
nyanländas introduktion delas mellan olika myndigheter är det även relevant att undersöka
hur  socialsekreterare  uppfattar  samarbetet  med  de  relevanta  myndigheterna.  Då  denna
uppsats skrivs i Uppsala undersöks hur denna process fortgår inom Uppsala kommun.  I
Uppsala  har det under skrivandet av uppsatsen funnits en enhet inom försörjningsstöd som
särskilt  arbetar  med  att  möta  de  nyanlända  i  glappet  mellan  ersättningar.  Dessa
socialsekreterare innehar mycket erfarenhet kring att möta personer i denna situation. De
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har även erfarenhet kring samverkan mellan de instanser som är ansvariga för etableringen
för nyanlända. 

Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att synliggöra socialsekreterares subjektiva beskrivning av

nyanländas  första  tid  som  kommuninvånare  när  de  saknar  egna  tillgångar.  De
frågeställningar som undersökas utifrån subjektiva upplevelser från informanterna är:

• Vad har  socialsekreterarna  för  upplevelser  av  glappet  mellan  LMA-ersättning  och

etableringsersättning?
• Hur upplever socialsekreterarna att mötet med socialtjänsten påverkar de nyanlända?

• Vilka erfarenheter har socialsekreterarna kring samarbetet mellan olika myndigheter

gällande nyanländas integration den första tiden i Sverige?

Disposition
För  att  kunna  få  ett  sammanhang  kring  forskningsfrågorna  som  undersöks  beskrivs

tidigare  forskning  inom  området.  Den  tidigare  forskningen  redogör  för  det  aktuella
forskningsläget som studien utgår ifrån. Uppsatsen präglas av ett teoretiskt ramverk som
presenteras efter den tidigare forskningen. I en vetenskaplig studie är det av högsta vikt att
det finns en gediget metodologiskt tillvägagångssätt. Den metod som används i uppsatsen
presenteras efter teoridelen. Beskrivningen av hur uppsatsen har genomförts övergår därefter
i  resultatdelen.  Det  är  i  denna  del  studiens  bearbetade  resultat  och  analysen  av  detta
presenteras.  Slutligen  avhandlas  en  djupgående  diskussion  av  hur  syftet  besvaras  av
resultatet, en sammanlänkning av resultatet och den tidigare forskningen, metodologisk- och
teoretisk diskussion samt slutsatser och implikationer för framtida forskning. 

Definitioner
I uppsatsen används vissa begrepp och nyckelbegreppen beskrivs nedan: 

LMA-ersättning  -  Migrationsverket  är  försörjningsansvariga  för  de  nyanlända
under  väntan  på  beslut  om uppehållstillstånd.  De  utreder  rätten  till  bistånd
enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA-ersättning). LMA-ersättning
kan  en  nyanländ  få  längst  till  och  med  en  månad  efter  beslut  om
uppehållstillstånd och utbetalas i förskott via Migrationsverket. 
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Etableringsersättning – Etableringsersättningen betalas ut från Försäkringkassan
till  vissa  nyanlända  som  uppfyller  lagstadgade  kriterier.  För  att  ha  rätt  till
etableringsersättning  behöver  den  nyanlända  erbjudas  och  fullfölja  en
etableringsplan som bestäms av Arbetsförmedlingen.

Glappet – Det glapp i inkomst som uppstår för nyanlända mellan det att LMA-
ersättningen upphör och att etableringsersättning betalas ut

PUT – Permanent uppehållstillstånd i Sverige

Socialsekreterare – I Uppsala arbetar det två yrkeskategorier på försörjningsstöd.
Detta är myndighetshandläggare och socialsekreterare. Yrkeskategorierna skiljer
sig något i det dagliga arbetet. För att underlätta i texten samt öka anonymiteten
hos informanterna kommer alla att benämnas som socialsekreterare oavsett vilken
deras faktiska yrkestitel är.

Försörjningsstöd  –  Används  i  uppsatsen  synonymt  med  ekonomiskt  bistånd.
Detta avser det ekonomiska stöd som socialtjänsten kan bevilja till  invånare i
kommunen. 

Skälig  levnadsnivå  –  Den  nivån  som  socialtjänsten  är  skyldiga  enligt
socialtjänstlagen att tillförsäkra alla invånare
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Tidigare forskning
För att kunna få en ökat förståelse kring varför studien genomförs och vilken bakgrund

som ligger bakom är det viktigt att utröna vad för forskning som tidigare gjorts inom ämnet.
Forskningsfrågorna för studien är att undersöka socialsekreterares subjektiva upplevelse av
glappet,  hur  kontakten  med  socialtjänsten  påverkar  de  nyanlända  samt  hur  samverkan
mellan  de  olika  myndigheterna  fungerar.  Detta  för  att  synliggöra  socialsekreterares
subjektiva beskrivning av nyanländas första tid som kommuninvånare när de saknar egna
tillgångar.  

Det är viktigt att ha en förståelse för hur Sveriges migrationspolitik har vuxit fram och
vilket syfte politiken avser att uppfylla för att kunna få förståelse för kontexten som studien
genomför  inom.  Detta  tydliggör  även  hur  samarbetet  mellan  myndigheterna  bör  se  ut
gällande  nyanlända.  Genom  att  få  förståelse  kring  hur  det  politiska  systemet  gällande
flyktingmottagande fungerar möjliggörs en undersökning kring forskning avseende glappet.
Detta leder fram till en beskrivning av den ekonomiska aspekten av flyktingmottagandet,
försörjningsstöd  i  allmänhet  och  slutligen  försörjningsstöd  kopplat  till  nyanlända.  Den
tidigare forskningen avslutas med en sammanfattning av forskningsläget och vilken relevans
detta har för studien. 

Framväxten av det kommunala ansvaret
Kommunernas  ansvar  för  flyktingmottagande  är  en  relativt  ny  konstruktion.  Kadhim

(2000:19-23) skriver om hur framväxten av det kommunala ansvaret går att spåra tillbaka till
1980-talet  då  en  överenskommelse  mellan  staten,  statens  invandrarverk  (SIV)  och
kommunerna utformades. Detta på grund av ett förslag från regeringen som specificerade
SIV:s uppdrag och hur samverkan mellan kommunerna skulle fungera. (prop.1983/84:124)
Överenskommelsen  ledde  bland  annat  till  att  ansvaret  för  mottagningen  av  flyktingar
decentraliserades  år  1985  då  politisk  makt  och  beslutsfattande  flyttades  från  staten  till
kommunerna. Staten hade (och har fortfarande) det övergripande ekonomiska ansvaret för
mottagandet av flyktingar. För att kunna uppfylla detta ansvar beslutades det år 1991 om
statlig  schablonersättning  till  kommunerna.  Denna  var  avsedd  att  täcka  kommunernas
kostnader  för  försörjningsstöd och andra kostnader  i  samband med flyktingmottagandet.
(prop.1989/90:105) 
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Schablonersättningen från staten kan ha varit en förutsättning för att kommunerna skulle
klara av flyktingmottagandet. Utvecklingen av utbetalat försörjningsstöd var dramatisk och
ökade stadigt under början av 1990-talet. Denna ökning pågick fram till år 1994 och det var
inte förrän år 1997 som man kunde börja se en nedgång i utbetalat försörjningsstöd. (SOU,
2000:3)  Ökningen  av  försörjningsstödet  skedde  samtidigt  som  en  stor  ekonomisk  kris
präglade  Sverige  under  början  av  1990-talet.  Krisen  påverkade  arbetslösheten  i  störst
utsträckning  och var  under  denna  period  högre  och varade  längre  än under  1930-talets
depression.  (Hagberg  &  Jonung,  2005:43)  Arbetslösheten  var  inte  den  enda  bidragande
faktorn till  den ekonomiska krisen.  Krisen skedde samtidigt  som en ökad invandring till
Sverige pågick vilket ökade kostnaden av försörjningsstödet. (Nybom, 2012:27) 

Kommunernas ansvar för flyktingmottagandet inkluderade ett uppdrag om att upprätta
en  individuell  plan  (IPL)  för  den  nyanlända  med  syfte  att  främja  en  effektiv  och  god
introduktion  i  det  svenska  samhället.  De  nyanlända  beviljades  försörjningsstöd  som
huvudsaklig inkomst fram till år 1993 då det beslutades att nyanlända med en IPL skulle
beviljas  introduktionsersättning.  Detta  reglerades  genom  lag  (1992:1068)  om
introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Ett år efter införandet av
introduktionsersättningen  genomfördes  en  omfattande  utvärdering  av  det  svenska
mottagningssystemet.  Utvärderingen  genomfördes  av  den  invandrarpolitiska  kommittén
(IPK) och resultatet ledde till att staten beslutade att introduktionen ska sträcka sig över
högst 2 år. I förlängningen resulterade utvärderingen även i att Integrationsverket startades
upp år 1998. (Kadhim 2000:19-23)

Etableringsreformen
Det  övergripande  målet  med  integrationspolitiken  är  att  nyanlända  ska  få  en  snabb

integration och etablering i det svenska samhället. Integrationsverket genomförde år 2007 en
utvärdering med syfte att undersöka integrationen av nyanlända under första året i Sverige.
Utvärderingen  visade  att  målen  inte  uppfylldes  med  den  politik  som  bedrevs.
Integrationsverket  ansåg  att  kommunerna  hade  det  yttersta  ansvaret  för  att  samordna
integrationen  för  nyanlända,  vilket  bedömdes  utföras  på  ett  bristfälligt  sätt.  De  flesta
nyanlända fick under sitt första år i Sverige inte tillgång till andra integrationsinsatser än
svenska  för  invandrare  (SFI).  SFI-studierna  bedrevs  ofta  på  halvfart  vilket  innebar  att
kommunerna fick ökade kostnader för de nyanlända i form av försörjningsstöd, detta som
följd av att integrationsprocessen förlängdes. Det upptäcktes även att integrationen är inte
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var jämställd. Detta då män i högre utsträckning fick tillgång till fler integrationsinsatser än
kvinnor.  Detta  förklaras  delvis  genom  att  kvinnor  var  hemma  med  barn  i  väntan  på
barnomsorgsplats. (Integrationsverket 2007:11-20)

Tre år efter att integrationsverket genomförde sin utvärdering började en ny lag gälla med
syfte att nyanlända på ett mer effektivt sätt ska etableras i det svenska samhället. Detta är
Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). De personer som
omfattas  av  denna  lag  är  nyanlända  vuxna  mellan  20  och  64  år  som  har  fått
uppehållstillstånd  till  följd  av  flyktingliknande  skäl  eller  som anhörig  till  personer  med
uppehållstillstånd  av  flyktingliknande  skäl.  Lagen  fastställer  att  den  nyanlända  kan  få
tillgång till etableringsersättning vid uppfyllande av arbetsförmedlingens etableringsplan.

 Etableringsersättningen är avsedd att vara den nyanländes försörjning under de första två
åren så att denne kan fokusera på sin etablerings i samhället för att på ett snabbare sätt
kunna integreras i Sverige. Etableringsersättningen och etableringsplanen har flera likheter
med  den  gamla  introduktionsersättningen  och  IPL:en.  En  skillnad  är  att  det  idag  är
Arbetsförmedlingen  som  är  ansvariga  för  att  fastställa  den  nyanländas  planering  för
integration  (etableringsplanen).  Etableringsreformen  ger  en  ensamstående  vuxen  som
fullföljer sin etableringsplan rätt till 308 kr per dag 5 dagar i veckan. Etableringsersättningen
kan öka  genom särskilda  tillägg  när  det  nyanlände  har  barn.  Den  nyanlända  kan även
beviljas bostadsersättning om denne bor i en bostad som hyrs i förstahand eller hyrs i andra
hand med godkännande av hyresvärden. (Försäkringskassan, 2016)

Mottagandet av nyanlända
Ansvaret för mottaganden av nyanlända i Sverige omfattar idag flera olika aktörer. I ett

samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, länsstyrelserna
och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har det under 2014 tagits fram ett metodstöd
som syftar  till  att  vägleda  i  samordningen  kring  etableringsprocessen  för  de  nyanlända.
(Arbetsförmedlingen 2014-05-05) Detta är ett omfattande stöd kring hur myndigheterna ska
samverka  för  att  främja  en  god  etablering  för  de  nyanlända.  Metodstödet   avser
ansvarsfördelningen för de olika aktörer som innefattas i integrationsprocessen och beskriver
hur den nyanländas första tid i Sverige ser ut.  Det framgår även vilka instanser som är
ansvariga för den nyanlände vid de olika stegen i processen. Nedan följer en redogörelse av de
olika myndigheternas ansvarsområde enligt metodstödet.
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Migrationsverket
När en person anländer till Sverige och vill göra en ansökan om uppehållstillstånd är det

Migrationsverket som har ansvaret för individen. Migrationsverket utreder och beslutar om
personen  har  rätt  till  uppehållstillstånd  i  Sverige.  Ansvaret  innebär  även  ett
försörjningsansvar som innebär att utreda rätten till och besluta om bistånd enligt lagen om
mottagande av asylsökande (LMA-ersättning). LMA-ersättning kan en nyanländ få längst till
och  med  en  månad  efter  beslut  om  uppehållstillstånd  och  utbetalas  i  förskott  via
Migrationsverket.  Migrationsverket ansvarar för att så snart som möjligt efter beslut om
uppehållstillstånd aktualisera personen hos Arbetsförmedlingen som då utreder rätten till
etableringsersättning.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
De nyanlända ska erbjudas etableringssamtal senast en månad efter att Migrationsverket

har aktualiserat behovet hos Arbetsförmedlingen. Etableringssamtalet är en kartläggning av
individens bakgrund och fortsatt planering för etableringen i Sverige.  Detta samtal leder
fram till att en individuell etableringsplan upprättas. Etableringsplanen sträcker sig över 24
månader  och  är  nödvändig  för  att  den  nyanlände  ska  kunna  bli  berättigad
etableringsersättning. Om den nyanlända fullföljer sin etableringsplan blir denne månatligen
beviljad etableringsersättning. Denna utbetalas av Försäkringskassan vilket sker i efterskott
till skillnad från LMA-ersättningen.

Kommunen
I samverkan med Arbetsförmedlingen ansvarar kommunen för samhällsorienteringen för de

nyanlända vilket vanligtvis ingår i etableringsplanen. Kommunen har även det övergripande
ansvaret  att  tillgodose  de  nyanländas  ekonomiska  behov  enligt  socialtjänstlagen.  Detta
ansvar  tas  över  från Migrationsverket  när  den nyanlända har fått  uppehållstillstånd och
bosätter sig i kommunen. 

Metodstödet  beskriver  att  ett  initialt  behov  av  försörjningsstöd  kan  finnas  för  de
nyanlända på grund av att rätten till LMA-ersättning upphör innan etableringsersättningen
hunnit komma igång. Detta behov uppstår även delvis på grund av att LMA-ersättningen
utbetalas  i  förskott  och  etableringsersättningen  i  efterskott.  Det  initiala  behov  av
försörjningsstöd  för  den  nyanlände  kallas  “glappet”.  (Arbetsförmedlingen,  2014-05-05)
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Migrationsverket benämner även glappet genom att beskriva hur kommuner som tar emot
nyanlända kan ha initiala kostnader avseende ekonomiskt bistånd i väntan på att personens
första etableringsersättning kan betalas ut. Denna kostnad ersätts med schablonbelopp från
staten. (Migrationsverket, 2015)

Ekonomi
Att klara sin försörjning är en viktig aspekt i alla människors liv. Nyanlända flyktingar

förväntas ej kunna ta ett förvärvsarbete innan introduktionen i Sverige är avklarad. Detta är
anledningen till  att deras försörjning behöver tillgodoses på annat sätt,  vilket är  tanken
bakom etableringsreformen. Staten ger bidrag till kommunerna som uppfyller de avtal som
har tagits fram avseende flyktingmottagandet. Det statliga bidraget räcker dock inte till för
att täcka de faktiska kostnaderna för kommunen. 

Den största kostnaderna som inte täcks av statsbidraget är långvarigt försörjningsstöd till
flyktingar,  vilket  främst  påverkar  de  större  kommunerna.  (Bengtsson  2002:101)  Om
etableringsersättningen inte  räcker  till  så  har  personer  med permanent  uppehållstillstånd
(PUT)  samma rättigheter  som en medborgare  att  få ekonomiskt stöd från kommunens
socialtjänst i form av försörjningsstöd. Nyanlända som omfattas av etableringsreformen och
inte har förmåga att dela i en etableringsplan på grund av exempelvis kronisk sjukdom får
sin  huvudsakliga  försörjning  via  försörjningsstöd.  Kommunerna  kan i  dessa  fall  återsöka
kostnaden  för  försörjningsstödet  från  staten  genom  att  ansöka  om  statsbidrag.
(Migrationsverket, 2014)

Försörjningsstöd  handläggs  och  beslutas  av  socialtjänsten  inom  ramen  av
Socialtjänstlagen (2001:453). Den lokalpolitiska nämnden är formellt de som är ansvariga för
beslutanderätten  av  försörjningsstöd.  Beslutsfattandet  kring  försörjningsstödet  är  dock
delegerat  till  socialtjänsten  i  kommunen.  Försörjningsstödet  skiljer  sig  från  andra
socialpolitiska ersättningar då det är en individuellt behovsprövad insats. Alla har rätt att
göra en ansökan om försörjningsstöd och socialtjänsten är då skyldig att pröva den enskildes
rätt till biståndet. För att ha rätt till försörjningsstöd krävs det att den enskilde inte kan
tillgodose sitt behov på annat sätt. Socialtjänsten utreder därför individens egna möjlighet
att  tillgodose  sina  behov genom exempelvis  tillgångar,  inkomster  och bidrag  från andra
myndigheter. (Nybom, 2012:11) Socialsekreterarnas uppdrag kan beskriva omfatta dels att
utreda rätten till bistånd och dels att hjälpa individen att hitta en annan väg till försörjning.
Arbetet inom en försörjningsstödsenhet bedrivs sällan enligt evidensbaserad praktik utan
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baseras  snarare  på  de  organisationsspecifika  tillvägagångssätt  som  är  etablerade  på
arbetsplatsen. Detta då det finns bristande forskning kring beprövade metoder inom arbetet.
(Bergmark et. al., 2013:23)

Hos personer som erhåller försörjningsstöd ser  Socialstyrelsen (1999) att det är större
sannolikhet  att  individen saknar  de resurser  som arbetsmarknaden vill  ha.  Detta  är  till
exempel relevant utbildning, god kunskap i  svenska språket och arbetslivserfarenhet.  Att
vara  långvarigt  beroende  av  försörjningsstöd  har  även  tydliga  kopplingar  till
invandrarbakgrund, låg utbildningsnivå samt psykisk och fysisk ohälsa. Socialstyrelsen (2006)
framhåller att det föreligger relativt små chanser för återinträdande på arbetsmarknaden hos
bland annat vissa invandrargrupper och ensamstående mammor med invandrarbakgrund vid
långvarigt biståndsberoende. Kvinnor och individer som är utrikesfödda och är arbetslösa och
erhåller  försörjningsstöd  tycks  dock  ha  en  särskilt  hög  motivation  till  att  hitta  arbete.
(Nybom 2012:30)

Nybom  (2012:29)  beskriver  att  personer  utan  arbete  med  försörjningsstöd  upplever
misslyckande  och  känsla  av  skam  i  högre  utsträckning  än  vad  arbetslösa  utan
försörjningsstöd gör. Känslan av skam grundas enligt Nybom främst i att det är en sned
fördelning av makt mellan individen och socialsekreteraren. Arbetslöshet hos utrikesfödda
personer beskrivs av Intergrationsverket (2002:7) vara en grundstomme för det utanförskap
som denna grupp utsätts för. Detta i kombination med att det för utrikesfödda verkar vara
mer vanligt förekommande med arbetslöshet (Integrationsverket, 2002:38 & Socialstyrelsen,
2006) målar en bister bild. Utrikesfödda är överrepresenterade i otrygga anställningar och
diskrimineras  på  arbetsmarknaden.  Även  arbetslöshet  är  mer  vanligt  förekommande  hos
denna grupp. Detta förklaras kunna bero på strukturell diskriminering på arbetsmarknaden,
språksvårigheter och andra brister i kompetens. (SOU, 2005:25-52)

Försörjningsstöd är avsett att vara en kortsiktig insats. Att som individ vara beroende av
försörjningsstöd  har  negativa  konsekvenser.  Försörjningsstödstagandet  präglas  av  ett
utanförskap som förstärks av den låga nivån av försörjningsstöd vilken hindrar individen att
delta i samhället på lika villkor. Självkänslan hos långvariga försörjningsstödstagare kan även
påverkas negativt tillsammans med självförtroendet och möjligheten att leva ett normalt
socialt liv. Att vara långvarigt försörjningsstödsberoende visas också vara en självuppfyllande
profetia.  I  samband  med  att  en  individ  blir  långvarigt  biståndsberoende  minskar
möjligheterna till återinträde på arbetsmarknaden. (Bergmark et. al., 2013:83) 
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Relevans
Inom ramen för denna studie är det inte möjligt  att uttömmande redogöra kring det

aktuella forskningsläget. Efter litteratursökningen har det därför gjorts en avvägning kring
vilken tidigare forskning som inkluderats i detta kapitel. Vid skrivandet av uppsatsen har en
betydligt större andel av forskningsläget studerats för att möjliggöra en relativt opartisk
bedömning kring vad som kan vara mest relevant och heltäckande att inkludera. Särskild
hänsyn har tagits till att försöka inkludera olika källor och olika synvinklar för att ge en så
komplett bild av forskningsläget som möjligt. Detta med en strävan att undvika att den
tidigare forskningen vinklas och genom detta blir ej heltäckande och otillförlitligt. Nedan
följer sammanfattning av den tidigare forskningen och vilken relevans den har för denna
studie.

Den tidigare forskningen pekar på att det finns en kunskapslucka gällande glappet mellan
LMA- och etableringsersättning. Glappet nämns i den tidigare forskningen som någonting
som kan uppstå, men det har ej framkommit någon konsekvensanalys av glappet eller en
beskrivning av hur vanligt detta är. Detta pekar på att det är högst relevant att studera
detta glapp mer djupgående. Socialsekreterare som arbetar med nyanlända som befinner sig i
glappet kommer i kontakt med många olika individer i sitt dagliga arbete. Detta gör det
särskilt intressant att undersöka deras uppfattning kring glappet då det kan bidra till en
beskrivning  av  ett  fenomen  som  inte  är  väl  undersökt.  Förhoppningen  är  att
socialsekreterarna möjliggör en mer generell bild av glappet än vad exempelvis en intervju
med  en  nyanländ  skulle  kunna  bidra  med.  Forskningsfrågan  framstår  vara  bristfälligt
undersökt  och  studien  kan  därför  eventuellt  peka  på  områden  som  skulle  behöva  mer
forskning.  

Gällande samarbetet mellan myndigheterna som är berörda vid de nyanländas första tid i
Sverige  finns  det  tydligt  beskrivet  hur  detta  bör  fungera.  Migrationsverket  anvisar  den
nyanlända  till  Arbetsförmedlingen  som  sedan  i  samråd  med  kommunen  upprättar  en
etableringsplan. I samband med att etableringsreformen infördes har det även förekommit
många diskussioner och forskning kring hur det på bästa sätt borde fungera. Inom ramen för
denna studie är det ej relevant att fördjupa sig i på vilket sätt samarbetet vuxit fram. Detta
då forskningsfrågan avseende samarbetet gäller socialsekreterarnas egna upplevelse av hur
det ser ut i dagsläget inom Uppsala kommun.
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Den  tidigare  forskningen  beskriver  hur  arbetslösa  med  försörjningsstöd  i  högre
utsträckning upplever känsla av skam än arbetslösa personer utan försörjningsstöd. Individer
som befinner sig i ett långvarigt behov av försörjningsstöd präglas även av lägre självkänsla,
självförtroende  och  möjlighet  att  leva  ett  likvärdigt  liv.  Försörjningsstödstagandet  i
allmänhet  verkar  även  i  sig  självt  vara  bidragande  orsak  till  att  återinträdet  på
arbetsmarknaden försvåras.  Den tidigare forskningen visar att utrikesfödda är mer utsatta
gällande  arbetslöshet  och  att  denna  grupp  är  överrepresenterad  gällande  långvarigt
försörjningsstöd. Utrikesfödda med försörjningsstöd tycks dock inneha en högre motivation
till att bli självförsörjande än försörjningsstödstagare utan invandrarbakgrund. Detta gör det
intressant att studera socialsekreterares uppfattning kring hur kontakten med socialtjänsten
påverkar de nyanlända. Personer med försörjningsstöd och invandrarbakgrund framstår av
den tidigare forskningen vara en specifik grupp. Att undersöka hur de första mötet med
socialtjänsten kan påverka den nyanlända anses därför vara av intresse. Genom att måla en
bild  av  denna  första  kontakt  med  socialtjänsten  finns  det  möjlighet  att  det  framträder
aspekter som är intressanta att forska vidare kring.
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Teori
För att få en djupare förståelse av resultaten i studien är det viktigt att välja en lämplig

teoretisk utgångspunkt. Meningen med teorin är att öka förståelse, förklara eller beskriva
fenomenet som undersöks. (Svensson, 2015:209-210) Studiens huvudfokus är att synliggöra
socialsekreterares subjektiva beskrivning av nyanländas första tid som kommuninvånare när
de saknar egna tillgångar. För att uppnå en ökad förståelse och beskrivning kring detta faller
det sig naturlig att utgå ur ett maktperspektiv. Maktperspektivet används som en teoretisk
synvinkel  som förhoppningsvis möjliggör en djupare betraktelse  av studiens resultat.  Ett
maktperspektiv är relevant då forskningsfrågorna handlar om ett  möte där det naturligt
finns en maktobalans mellan individ och myndighet vilket påverkar samspelet. 

Det teoretiska ramverket kan även möjliggöra en kategorisering av datamaterialet på ett
sådant  sätt  att  det blir  mer förståeligt.  Detta genom användning av teoretiska begrepp.
(Svensson, 2015:215-216) För att öka begripligheten av resultatet används begreppet känsla
av sammanhang (kasam). Genom användningen av kasam vid betraktandet av studien är det
möjligt att läsaren får en djupare förståelse kring det som beskrivs. 

Makt
Det är vanligt att tala om socialsekreterarens hjälpande roll inom socialt arbete vilket gör

att det finns risk att maktaspekten hamnar i  skymundan.  Maktrelationerna inom socialt
arbete  kan  ofta  uppfattas  som  någonting  som  påverkar  den  hjälpande  rollen  negativt.
Socialsekreterarens  förhållningssätt  till  maktpositionen  och  hur  denna  hanteras  har  stor
betydelse för påverkan på det sociala arbetet. (Skau, 2007) Att socialsekreterarens generellt
högre maktstatus påverkar mötet med klienten är anledningen till att detta är ett väl lämpat
perspektiv i denna studie. Mötet mellan socialsekreterare och klient kan enkelt bli ett möte
mellan en maktinnehavare och en individ i beroendeställning. Ett möte där klienten är i
beroendeställning  innebär  att  dennes  handlingsutrymme  förminskas.  (Larsson,  2008:7-8)
Maktbalansen i ett möte är inte förutbestämd utan socialsekreteraren kan påverka hur stor
makt denne innehar i mötet. Att trycka ner individen genom att exempelvis använda sig av
ett fackspråk som är obegripligt för den enskilde leder till förödmjukelse för individen och
ökad makt för socialsekreteraren. (Skau, 2007) 
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Socialsekreterarna i  denna studie  innehar  en grundläggande makt över den nyanlände
genom att de beslutar om individens försörjningsstöd. Maktaspekten i relationen överskrider
dock detta mikro-perspektiv. Det svenska myndighetssamhällets komplexitet fråntar makt
från den individ som ej  kan navigera i  det.  Det är svårt  att  veta vilka rättigheter  den
enskilde har vilket resulterar i att kunskap är ett värdefullt redskap för att återta makt till
individnivån. (Färm, 2008:128)

För  att  inte  missbruka  sin makt  krävs  det  att  socialsekreteraren  inte  endast  beviljar
bistånd utan främjar att individen kan leva ett självständigt och tryggt liv inom ramen som
biståndet kan ge. (Elvingson, 2008:175) Detta stämmer väl överens med socialtjänstlagens
(2001:453) första kapitel 1 § 2-3 st.

“Socialtjänsten  skall  under  hänsyntagande  till  människans  ansvar  för  sin  och
andras  sociala  situation  inriktas  på  att  frigöra  och  utveckla  enskildas  och
gruppers egna rersurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas
självbestämmanderätt och integritet.”

Myndighetssamhället  i  Sverige  har  en  inbyggd  maktstruktur  där  även  individen  har
tilldelats  en  viss  makt.  Denna  strukturella  makt  innebär  att  klienten  har  möjlighet  att
överklaga  en   socialsekreterares  beslut  till  domstol  för  prövning.  Socialsekreteraren  kan
beskrivas vara i en viss beroendeställning till klienterna genom att det är klienterna som
möjliggör socialsekreterarens arbete. Detta genom att om det inte fanns några klienter skulle
socialsekreteraren inte kunna bedriva sitt arbete. (Färm, 2008:114-125) 

Kasam
Ingen människa kan undvika motgångar och problem. Det finns dock vissa skillnader i hur

individer reagerar på tillsynes liknande situationer. Medan en individ kan uppleva starka
negativa känslor av en händelse kan samma händelse vara en källa för personlig utveckling
och tillväxt för en annan. Antonovsky (1987) har undersökt detta fenomen och har utifrån
det myntat begreppet “känslan av sammanhang” (kasam). Detta kan spela en stor roll kring
hur yttre faktorer påverkar individers välmående. Vid motgångar kan även kasam hjälpa till
att förklara varför individer upplever liknande hinder på olika sätt. För att kunna förstå och
beskriva hur denna process fungerar använder Antonovsky sig av tre begrepp:  begriplighet,

hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa tre begrepp är  sammanflätade med varandra och  är

grunden till hur en individ kan uppnå en känsla av sammanhang.
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Att uppleva en kaotisk och oväntad företeelse leder ofta till  negativa effekter. För att
undvika att en företeelse upplevs kaotisk behöver individen kunna förstå vad det var som
hände. Detta kan uppnås genom att begripa bakgrunden som ledde fram till upplevelsen och
skapa  sig  insikt  i  varför  det  skedde.  Genom att  försöka  begripa  vad  som har  hänt  får
individen en ökad förståelse och det hjälper individen att hantera tillsynes slumpmässiga
händelser. En händelses begriplighet spelar en stor roll kring hur den påverkar individen.

Begreppet  hanterbarhet innebär på vilket sätt individen upplever att denne kan hantera

fenomenet den ställs inför. Att känna en stor känsla av hanterbarhet innebär att individen
inte  upplever  sig  vara  ett  offer  inför  en  viss  händelse.  Hanterbarheten  möjliggör
handlingsutrymme och möjlighet att påverka händelsen. Detta är någonting som även kan
tillgodoses genom en behörig annan vilket kan vara en närstående eller en läkare. Att känna
att en händelse är hanterbar kan innebära att individen vet att när det är sjuk så går denne
till  läkaren  för  att  få  hjälp  att  hantera  sjukdomen.  En  viktig  del  i  att  kunna  känna
hanterbarhet är att individen känner att denna har kontroll över situationen och på så vis
möjlighet att hantera och påverka den. 

Det tredje begreppet innebär att individen hittar mening i de händelser denne upplever
och på så sätt når meningsfullhet. Istället för att se svåra händelser som en börda möjliggör

meningsfullheten att  betrakta den som en utmaning och en möjlighet  att  utvecklas.  En
individ med en hög känsla av meningsfullhet upplever det är värdefullt att investera energi
för att kunna ta sig igenom en svår situation. 

Genom att inneha en hög känsla av begriplighet,  hanterbarhet och meningsfullhet  får
individen en stark känsla av sammanhang. Detta leder till en möjlighet att ta sig vidare
trots att en situation framkallar negativa känslor. En stark kasam gör att individen försöker
förstå situationen som föreligger och gör sitt yttersta för att hantera den på ett så bra sätt
som möjligt. Individen blir en aktiv agent med möjlighet att påverka sin egna situation. Om
det föreligger en låg känsla av sammanhang finns det risk för att förtrycka sina känslor och
bli handlingsförlamad. Detta då händelsen påverkar individen på ett sådant sätt att denne
upplever sig vara ett offer för yttre omständigheter denne inte har någon kontroll över. 

Diskussion kring teorins relevans
Maktperspektivet är väl lämpat till denna studie. Utgångspunkten är socialsekreterares

beskrivning  av  nyanländas  situation  den  första  tiden  i  Sverige.  Mötet  mellan
socialsekreteraren och den nyanlända ligger således till grund för studiens resultat. Dessa
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möten präglas av en maktsituation där socialsekreteraren generellt har en högre maktstatus.
Detta torde således påverka socialsekreterarnas berättelser. Socialsekreterarna har en direkt
makt över den nyanlände genom att besluta om dennes försörjningsstöd. Det finns även en
indirekt  makt  som  grundas  i  att  socialsekreteraren  befinner  sig  i  ett  komplext
myndighetssamhälle som fråntar makt från en individ som inte kan navigera i det. För att
minska detta kan socialsekreteraren främja att den nyanlände får så mycket information och
kunskap kring systemet som möjligt.

Kasam beskriver hur olika individer kan reagera på annorlunda sätt när de ställs inför
samma utmaning.  För  att  kunna ha en  stark känsla  av sammanhang  behöver  individen
känna  begriplighet,  hanterbarhet  och  meningsfullhet.  Dessa  olika  begrepp  inom  kasam
kopplas  enkelt  ihop med maktperspektivet.  Genom att  socialsekreteraren  informerar  den
nyanlända om på vilka grunder beslut fattas gör socialsekreteraren mötet med socialtjänsten
mer begripligt. Detta förskjuter även makt till den nyanlände genom att denne får större
möjlighet att navigera i det svenska systemet och får förståelse för det. Socialsekreteraren
kan förskjuta mer  makt till  den nyanlände genom att  hjälpa till  att  hänvisa  vidare  för
bekymmer och besvär som inte är socialtjänstens huvudansvar. Socialsekreteraren på detta
sätt  kan  bli  en  behörig  annan  för  den  nyanlände.  Enligt  maktperspektivet  kan
socialsekreteraren förskjuta makt till  den nyanlände genom att fokusera sin hjälp på att
stödja den nyanlända till  att leva ett självständigt och tryggt liv.  Detta kan stärka den
nyanländas känsla av meningsfullhet genom att socialsekreteraren motiverar den nyanlände
till att möta utmaningar som en utmaning och möjlighet att utvecklas. 

Genom att använda detta teoretiska perspektiv och begreppen från kasam ges studien en
till  dimension.  Kasam hjälper  till  att  se  på  vilket  sätt  maktutövning  kan  påverka  den
nyanlända vilket även innebär att en beskrivning av en låg kasam kan innebära att den
nyanlända befinner sig i ett maktunderläge. 
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Metod
Vid valet av metod är det viktigt att fundera på vad som ska undersökas. Detta då det

dikterar vilken metod som är lämpligast att använda sig av. Då syftet med denna studie inte
handlar om att testa en tes utan om att fånga en beskrivning av ett fenomen är det lämpligt
att använda en kvalitativ metod. (Greenhalgh 2010:225) Syftet med studien är att nå en
beskrivning av informanternas upplevelse och subjektiva åsikter och genom detta försöka
finna en djupare förståelse kring fenomenet som undersöks. 

Metodologisk ansats
Den kvalitativa metoden möjliggör att  individers  subjektiva perspektiv kring ett  visst

fenomen lyfts fram. (Bengtsson et. al., 1998:14) För att kunna nå informanternas upplevelse
kring frågeställningarna har socialsekreterarna intervjuats. Intervjuerna som genomförts är
utformade  enligt  den  tematiska  öppna  intervjun.  Fördelen  med  denna  metod  är  att
intervjuaren påverkar informantens svar så lite som möjligt då intervjun är utformad för att
likna ett vanligt samtal. Det är viktigt att skapa ett öppet klimat under intervjun för att
informanterna ska vilja dela med sig av sina åsikter och tankar. Detta möjliggörs genom att
vara  flexibel  och  utforma  intervjun  med  att  börja  med  allmänna  frågor  om  personens
bakgrund och spara de mest personliga frågorna till slutet av intervjun. (Aspers, 2011:144-
148) Resultatet av intervjuerna har tolkats med en induktiv ansats vilket innebär att det är
informanternas beskrivningar som utgör resultatet av uppsatsen. (Bryman, 2002:22)

Valet av metod ska grundas i vad syftet med undersökningen är. Denna uppsats vill nå
informanternas upplevelse av fenomenet som undersöks och därmed är en kvalitativ metod
bäst  lämpad.  Detta  leder  till  att  uppsatsens  resultat  inte  kommer  att  vara  möjligt  att
generalisera då uppsatsen har en låg extern validitet. Den interna validiteten av uppsatsen
anses vara hög om uppsatsen har undersökt vad som har avsetts och resultaten anses därmed
vara trovärdiga. (Sandberg & Faugert, 2012) I valet av analysmetod har det tagits hänsyn
till att försöka minska intervjuarens påverkan på resultatet. Detta genom att intervjuerna
har skett enligt ett öppen tematiskt intervju för att kunna nå informanternas egna åsikter
samt att en öppen induktiv kodning har använts. Vid en kvalitativ studie går det dock inte
att helt undgå författarens påverkan på resultatet. (Eneroth, 1984)
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Informanterna är författarens kollegor på försörjningsstöd i Uppsala kommun. Detta kan
påverka resultatet både positivt och negativt. Det är viktigt att informanterna känner sig
trygga med att uppgifterna de lämnar i intervjuerna inte kommer att användas annat än till
uppsatsen och att deras deltagande kommer att anonymiseras så lång det är möjligt. En
fördel med att det är författarens kollegor är att det finns en större möjlighet att intervjun
liknar ett vanligt samtal, vilket är positivt vid tematiskt öppna intervjuer.

Avgränsning
Vid urvalet av vilka som tillfrågas att delta som informanter till studien är det viktigt att

först kartlägga vilka som har lämplig erfarenhet av området som ska undersökas. (Sandberg
& Faugert,  2012:35)  Socialsekreterare  på försörjningsstöd kommer i  kontakt  med många
nyanlända  tidigt  i  etableringsprocessen.  Då  syftet  är  att  synliggöra  socialsekreterares
subjektiva beskrivning av nyanländas första tid som kommuninvånare när de saknar egna
tillgångar är det intressant att undersöka socialsekreterarnas egna upplevelser av fenomenet.
I  Uppsala  kommun,  under  tiden  när  intervjuerna  har  genomförts,  är  försörjningsstöd
uppdelat i fyra olika enheter. En av enheterna arbetar främst med flyktingar och tar emot de
nyanlända  som ansöker  om försörjningsstöd.  De  socialsekreterare  som arbetar  på  denna
enhet  med  specialinriktning  mot  flyktingar  anses  vara  mest  lämpliga  som  informanter.
Socialsekreterarna på denna enhet har god erfarenhet av att möta de nyanlända och bedöms
därför inneha de kvaliteter som är nödvändiga för att kunna svara på studiens syfte. 

Datainsamling
Det finns mycket att tänka på vid genomförandet av intervjuer.  En viktig del  är att

försöka minimera intervjuarens påverkan på resultatet. Intervjuaren kan påverka intervjun
negativt genom att ha förutfattade meningar kring det som undersöks och på grund av detta
styra intervjun till vad denne anser är relevant. Det kan skapar en maktobalans i intervjun
då  informanten  inte  har  möjlighet  att  prata  fritt  vilket  påverkar  tillförlitligheten  av
resultaten negativt. Genom att närma sig datamaterialet på ett sådant sätt att en replikering
möjliggörs ökar studiens reliabilitet. (Gillham, 2005:22-23) Att använda begreppet reliabilitet
i en kvalitativ studie kan dock vara problematiskt. Detta då reliabiliteten främst handlar om
möjligheten för en utomstående att granska den metodologiska insamlingen och analysen av
datamaterialet vilket är svårt att uppnå. Genom att på ett tydligt sätt beskriva under vilka
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förhållanden  som  intervjuerna  har  genomförts  och  på  vilket  sätt  datamaterialet  har
behandlats och analyserats ökar studiens reliabilitet. (Kvale, 2015:117-118)

För att försöka undvika detta används den tematiskt öppna intervjun i enlighet med det
etnografiska metoden. Genom att använda en intervjuguide möjliggörs det att så mycket som
möjligt  av informanternas upplevelse  framkommer vid datainsamlingen.  Denna består  av
olika teman som utgår från uppsatsens syfte vilket bör vara fokuspunkterna för intervjun.
Genom att ställa adekvata uppföljningsfrågor och följa informanten i sin berättelse är det på
detta sätt möjligt att nå ett relevant resultat. (Aspers, 2011:144-148) 

Intervjuguiden som har använts under intervjuerna finns som bilaga 1. I intervjuguiden
återfinns minnesanteckningar kring information som gavs till informanterna innan intervjun
började. Intervjuguiden är indelad i två delar, bakgrund kring informanten och huvudteman
kring studiens syfte.  Då metoden som använts  vid insamlandet  av  datamaterialet  är  en
tematiskt öppen intervju har avvägandet gjorts att endast ha studiens forskningsfrågor som
teman i intervjuguiden. Genom detta frigörs intervjuaren från guiden och kan lättare följa
informanterna för att möjliggöra en intervju som på bästa sätt liknar ett vanlig samtal. 

 Intervjuerna har skett på socialsekreterarnas avdelning på deras respektive kontor. Detta
både för att underlätta för dem att delta i studien trots en hög arbetsbelastning och även för
att skapa en trygg miljö för intervjun. Utgångspunkten var att intervjuerna skulle ta cirka 45
minuter att genomföra.  Intervjuerna har genomförts mellan 3 och 7 augusti 2015.

Urval
Vid  urvalet  av  informanter  har  alla  socialsekreterare  på  enheten  som  arbetar  med

flyktingar  tillfrågats  om  de  vill  delta  i  studien.  Författaren  har  fått  kontakt  med
socialsekreterarna genom att själv arbeta på enheten. Vid den första förfrågan var det 6 av
18  socialsekreterare  som  var  intresserade  av  att  delta.  Första  urvalet  av  informanter
genomfördes  genom att  slumpmässigt  lotta  fram fyra  informanter.  Resonemanget  bakom
detta  var  att  möjliggöra  en  femte  intervju  om de  första  fyra  inte  gav  tillräckligt  med
underlag. 

Faktorer som påverkade att endast fyra informanter valdes ut var att arbetsbelastningen
på  arbetsplatsen  var  mycket  hög  vid  genomförandet  av  intervjuerna.  Intervjuerna
genomfördes även på informanternas arbetstid vilket innebar att informanternas enhetschef
behövde acceptera antalet informanter och godkänna den tid som intervjuerna behövde ta.
Att  genomföra  intervjuerna  på  informanternas  fritid  var  inte  en  möjlighet.  De  fyra

24



intervjuerna som genomfördes uppgår till ett datamaterial på drygt tre timmar. Intervjuerna
hade alla väldigt hög informationshalt. 

Alla intervjuer har skett individuellt, de spelades in med samtycke från informanterna och
anteckningar har förts under intervjuns gång. Med bakgrund till detta bedöms det ej vara
motiverat  att  genomföra  ytterligare  en  intervju.  Att  genomföra  ytterligare  en  intervju
bedöms även vara för kostsamt för verksamheten inom vilka ramar studien genomförts. Det
har  ej  varit  möjligt  att  genomföra  ett  slumpmässigt  urval  av  informanter  eftersom att
deltagandet  i  studien  har  varit  frivilligt.  Datamaterialet  har  således  en  relativt  liten
omfattning och resultatet kan därför inte generaliseras.  

Informanterna
Avidentifieringen av informanterna har skett genom att byta ut informanternas namn. Hur

länge de olika informanterna har arbetat har kategoriserats i “mindre än fem år”, “mellan
fem och tio år” och “mer än tio år”. Informanterna i studien är mellan 23 och 63 år gamla.
Tre  av  fyra  informanter  arbetar  som  socialsekreterare  och  den  fjärde  arbetar  som
myndighetshandläggare.  Av  informanterna  har  två  socionomexamen,  en  har  en  likvärdig
universitetsexamen  och  en  har  läst  relevanta  kurser  på  universitetet.  Yrkestitel  och
utbildning specificeras inte separat för de olika informanterna. Detta då det kan möjliggöra
identifikation av informanterna. Informanterna representerar en stor spridning av de som
arbetar på enheten vilket är positivt för att fånga en omfattande beskrivning av studiens
syfte. Informanterna som deltar i studien är följande:

Lovisa - Har jobbat med flyktingar och socialt arbete i mer 10 år. 

Sara - Har jobbat med flyktingar och socialt arbete i mindre än fem år

Katarina - Har jobbat med både flyktingar och socialt arbete i mer än 10 år.  

Malin - Har jobbat med flyktingar i mindre än fem år och arbetat med socialt
arbete mellan fem och tio år. 

Analys av datamaterialet
För  att  minimerar  att  information  går  förlorad  i  analysen  av  materialet  har  de

transkriberats utifrån inspelningarna. Datamaterialet transkriberades med bastranskription
vilket innebär att fokus ligger på vad informanterna har sagt inte hur informanterna har
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talat. Med bastranskriptionen är det möjligt att transkribera en större mängd data då det är
en  mer  tidseffektiv  metod  än  andra  transkriberingsmetoder.  En  annan  fördel  med
bastranskription är att det underlättar kodningen av materialet. (Norrby, 2004:90) 

Efter att transkriberingen har genomförts har intervjuerna kodats med en öppen induktiv
kodning.  (Aspers,  2011:169) Denna metod minskar intervjuarens påverkan på materialet.
Detta för att koderna som produceras härstammar från materialet snarare än intervjuarens
egna förutfattade meningar om det som undersöks. (Aspers, 2011:127) Kodningen har utförts
med vad Aspers,  (2011:184-185)  kallar  “marginalmetoden”.  Marginalmetoden innebär  att
kodningen sker med färgpennor på papper men för att undvika lösa papper som kan hamna i
obehöriga händer har datamaterialet till denna studie behandlats digitalt med färgkodning.
Kodningen började med att behandla studierna separat för att öka sannolikheten att alla
relevanta koder inkluderades. När alla studierna var kodade sammanställdes dokumenten för
att få ett övergripande kodsystem som täcker in de relevanta tankar, idéer och nyckelkoncept
som  återfinns  i  intervjuerna.  Utifrån  detta  dokument  koncentrerades  koderna  till
övergripande  gemensamma  teman  i  materialet.  Detta  tillvägagångssätt  kondenserar
datamaterialet  och  möjliggör  en  övergripande  analys  av  viktiga  aspekter  utan  att  de
ursprungliga tankarna från informanterna försvinner. (Bryman, 2002:368) För att beskriva
hur kodningen har genomförts finns det som bilaga 2 ett exemplifierande kodschema. Detta
för att öka studiens reliabilitet och tillförlitlighet. Genom att tydliggöra hur kodningen har
genomförts  ökar  möjligheten  att  replikera  studien.  I  bilagan  återfinns  exempel  på  hur
informanternas beskrivningar av fenomen har kondenserats för att nå övergripande teman i
socialsekreterarnas  berättelser.  Kodschemats  utformning  har  skett  utifrån  Graneheim  &
Lundmans (2004:107-108) modell för kodning vid kvalitativ innehållsanalys.

Etiska överväganden
Vid  bedrivande  av  samhällsvetenskaplig  forskning  är  det  ett  krav  att  följa

Vetenskapsrådets  forskningsetiska  principer  (1990)  vilka  består  av  fyra  huvudkrav.
Informationskravet har tagits i beaktande genom att tydligt informera informanterna som
deltar om vad de har för uppgift inom undersökningen och att deras deltagande är frivilligt
samt kan avbrytas när som helst utan orsak. De har även fått information om vilket syfte
uppsatsen har och hur materialet kommer att användas. 

Samtyckeskravet har uppfyllts genom att alla informanter är myndiga och samtycke till
deltagandet i uppsatser har inhämtats innan intervjun. Informanterna har innan samtycket
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har  givits  informerats  om  att  de  själva  bestämmer  under  vilka  villkor  de  vill  delta  i
uppsatsen och att de kan avbryta deltagandet när som helst under uppsatsens gång utan att
bli utsatta av påtryckningar eller negativa konsekvenser. 

Konfidentialitetskravet  har  tillgodosetts  genom en  anonymisering  av  informanterna  så
långt  som  möjligt  utan  att  förlora  viktig  information  i  materialet.  Datamaterialet  har
förvarats på en krypterad dator och inga personuppgifter har inhämtats i  samband med
skrivandet av uppsatsen. Datamaterialet i denna uppsats får endast användas i vetenskapligt
syfte i enlighet med nyttjandekravet. 

Slutligen har alla informanter erbjudits möjligheten att läsa igenom uppsatsen innan den
publicerats för att kunna hindra publicering om informanterna upplever att deras deltagande
har  använts  på  ett  oetiskt  sätt  eller  att  informanterna  känner  sig  negativt  berörda  av
resultatet av uppsatsen. 
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Resultat
Socialsekreterarnas  uppfattning  kring  de  nyanländas  situation  beskrivs  i  detta  avsnitt

utifrån deras egna erfarenheter och tankar. Resultatet presenteras i en kronologisk ordning
från  att  den  nyanlände  beviljas  uppehållstillstånd  till  att  denne  har  fått  träffa  en
socialsekreterare. Socialsekreterarna har berättat om hur mötet med socialtjänsten påverkar
de  nyanlända  och  vilka  positiva  samt  negativa  aspekter  som  finns  med  kontakten.
Samarbetet mellan de berörda myndigheterna beskrivs därefter och avsnittet avslutas med
en  sammanfattning  och  teoretisk  analys  av  resultatet.  Resultatet  redovisas  enligt  de
övergripande  gemensamma  teman  som  framträtt  vid  den  kvalitativa  analysen  av
datamaterialet.

Glappet
Glappet mellan LMA-ersättningen och etableringsersättningen beskrivs i alla intervjuerna.

Lovisa berättar att redan när etableringsreformen skulle införas (år 2010) signalerade de
yrkesverksamma om att glappet var en onödig del i reformen.

“Alla vi som jobbade praktiskt med flyktingar påpekade där hela tiden, varför
kan  man  inte  förlänga  månaden  på  Migrationsverket  så  att  de  hinner  få
etableringsersättning? Så att vi inte ska behöva ha det där glappet, för då skulle
färre komma hit [till socialtjänsten]. Alla pratade om det [...] jag vet inte varför
det var så himla omöjligt.” – Lovisa

Sara berättar hur hon anser att glappet inte är bra och att det kan ta längre tid för den
nyanlända  att  få  en  etableringsplan  än  vad  som är  avsett,  vilket  förlänger  behovet  av
försörjningsstöd. Glappet är enligt Malin idag cirka 1 månad, men i vissa fall blir det längre.
För att personen ska kunna få tillgång till etableringsersättningen krävs det att denna ska ha
fått ett svenskt personnummer.

“Genomsnitt runt 1 månad, tror jag... klart vilket datum SFI börjar och sånt.
Ibland, vissa personer, tar två månader innan Skatteverket kan bevilja sista fyra
siffrorna [i personnummret].” – Malin

Även Lovisa upplever att glappet är längre idag än vad som ursprungligen var avsett med
reformen.
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“Det var det som var villkorat. Och det var ju tänkt att det skulle bli en månad
bara och det förstod vi ju innan att eh... Det skulle inte funka.” – Lovisa

Katarina tycker  att  glappet inte är  bra eftersom att  det gör att  de nyanlända tidigt
introduceras  i  försörjningsstöd.  Hon  berättar  att  detta  strider  mot  grundtanken  med
etableringsreformen. För att kunna undvika detta önskar Katarina att det fanns något sätt
Migrationsverket och Arbetsförmedlingen skulle kunna bidra till de nyanländas försörjning
fram till att etableringsersättningen kommer igång. 

“Socialtjänsten ska inte vara inblandad i det där, det är Arbetsförmedlingen som
ska hitta nåt sätt. Kanske Migrationsverket skulle kunna ge ytterligare… ta hand
om dom tills etableringsersättningen börjande. […] Så fort de får PUT så adjö, om
de inte vistas på förläggningen.” – Katarina 

Socialsekreterarna  beskriver  alla  hur  det  finns  ett  glapp  mellan  LMA-  och
etableringsersättningen och de möter de påverkade nyanlända i sitt dagliga arbete. Glappet
sträcker sig vanligtvis en månad, men ibland längre. Ett längre glapp beskrivs bero på att
Arbetsförmedlingens  upprättande  av  etableringsplan  eller  Skatteverkets  beviljande  av
svenskt personnummer tar längre tid än vad som är avsett. Etableringsersättningen kan inte
betalas ut innan den nyanlända har svenskt personnummer och fastställd etableringsplan.
Innan genomförandet av reformen berättar de socialsekreterare som var yrkesverksamma att
glappet  var  någonting  som förutsågs  som en  negativ  aspekt.  Det  finns  en  önskan  hos
informanterna om att ändra på det nuvarande systemet för att undvika glappet. 

Kontakten med socialtjänsten
Detta avsnitt berör informanternas upplevelse av den första kontakten med de nyanlända.

Avsnittet är skrivet i kronologisk ordning och börjar med en beskrivning av tiden innan
kontakten med socialtjänsten. Informanternas kunskap om detta grundas i vad de nyanlända
berättar för socialsekreterarna under deras kontakt. 

Innan mötet med socialtjänsten
Informanterna  berättar  att  när  den  nyanlände  flyttar  till  en  kommun  från

Migrationsverkets  flyktingförläggning  ansvarar  Migrationsverket  för  att  aktualisera  den
nyanlände på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ska därefter kalla den nyanlände till
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ett  möte  för  att  upprätta  en  etableringsplan.  Informanterna  beskriver  hur
Arbetsförmedlingen ofta anvisar de nyanlända till socialtjänsten efter det första mötet. 

“Oftast  det  är  Arbetsförmedlingen,  direkt  efter  inskrivning,  som hänvisar  till
socialtjänsten. Gå till soc det är dom som ska fixa pengar.” – Malin

I väntan på att den nyanländas etableringsplan ska komma igång har personen ofta inga
inkomster eller tillgångar i Sverige. Det är endast en informant som har stött på att den
nyanlände har tillgångar kvar från hemlandet och på så sätt kunde försörja sig i väntan på
etableringsersättningen. Från det att den nyanlände får kontakt med socialtjänsten tar det
flera  dagar,  ibland  veckor,  innan  personen  får  en  besökstid  med  sin  socialsekreterare.
Informanterna beskriver att i väntan på sin besökstid hos socialtjänsten är det många som
tar privata lån. 

“Ja ofta så har dom någon kompis eller så som kan låna ut pengar. Så de klarar
sig på något sätt oftast. Sällan alldeles tomt i plånboken.” – Malin

Att börja sin tid i ett nytt land genom att låna av sina vänner eller familj beskrivs även
av Sara. Hon berättar om svårigheter som uppkommer som följd av lånen vilket påverkar
den nyanländas första tid i Sverige.  

“De flesta lånar pengar privat och då hamnar de också i ett dilemma. För då
måste de betala tillbaka oftast och det är svårt att förklara att de inte går med
pengarna från oss. Det är många som redan har skulder i och med flykten till
Sverige och som deras främsta mål är att betala av skulderna. Det jag har märkt
är det finns en kultur att man verkligen inte vill dras med skulder, att det är
jättejobbigt att ha skulder.” – Sara 

Det verkar enligt informanterna vara majoriteten av nyanlända som lånar pengar privat,
vilket visar på att det finns ett socialt nätverk i Sverige redan den första tiden för många av
de nyanlända. 

“Jag tror att det är lite kulturmässigt, att de hjälper varandra mycket. De kanske
hjälper till att de hamnar i kommunen. Kanske att de hittar ett boende för att de
har någon de känner. De hjälper varandra väldigt mycket ur ekonomiskt kris.” –
Sara 

Även om de nyanlända inte kan klara sig på egen hand ekonomiskt och behöver vända sig
till  socialtjänsten  kan  det  finnas  ett  socialt  nätverk  som kan  hjälpa  till.  Informanterna
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berättar att det i flera fall förekommer att  de nyanlända kan få hjälp av sitt nätverk genom
att exempelvis hitta ett boende.  Katarina berättar att hon upplever att många har fått stöd
den första tiden i kommunen. 

“Många har fått bo gratis” – Katarina

Socialtjänsten förutsätter dock inte att den nyanlände ska klara sig genom ett befintligt
nätverk i kommunen, utan det finns ett skyddsnät i väntan på att den nyanlände får träffa
sin  socialsekreterare.  Detta  är  att  framställa  om  matpengar  genom  att  styrka  att  det
föreligger  en  nödsituation.  Sara  beskriver  hur  det  läggs  ett  personligt  ansvar  på  den
nyanlände då det är upp till den enskilde att själv höra av sig till socialtjänsten kring detta.

“Däremot är synen att har dom inte pengar så kommer dom att höra av sig igen.
Vi har ju så med alla som söker försörjningsstöd. Vi har ju en viss tid att kalla en
person på ett första besök.” – Sara

Det är endast en av informanterna som har stött på att nyanlända har egna tillgångar
vilket  gör  att  de  är  självförsörjande  under  glappet.  Av  de  nyanlända  som kommer  till
socialtjänsten beskrivs det vara vanligt med ett befintligt socialt nätverk som stödjer den
nyanlända ekonomiskt. Ett problem med detta är att det är vanligt förekommande att den
nyanlända tar privata lån som denne har svårt att betala tillbaka under tiden individen har
försörjningsstöd.  Det  läggs  även  ett  ansvar  på  den  nyanlände  att  denna  ska  känna  till
socialtjänstens regler på ett sådant sätt att den är medveten att det är möjligt att kontakta
sin socialsekreterare för att få ett snabbare beslut för att undvika en nödsituation.

Förväntningar
Alla av informanterna beskriver att det finns en förväntan på socialtjänstens möjlighet att

hjälpa de nyanlända. Detta beskrivs genom att informanterna regelbundet möter nyanlända
som känner en stor besvikelse på socialtjänstens förmåga att hjälpa. 

“Man har träffat väldig många som är besvikna på systemet, de har trott annat.
Att de tror att mer kommer att hända och de blir besvikna över att allt inte blir
bra. Främst de som kommer hit och inte har någonstans att bo.” – Sara

Katarina beskriver att hur hon upplever att personer som väntat länge på att få PUT kan
ha  stora  förväntningar  på  socialtjänsten  som  inte  alltid  stämmer  överens  med  hur
socialtjänsten faktiskt kan hjälpa.
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“Vissa har stora förväntningar på socialtjänsten. Nu har jag PUT, nu vill jag ha
hjälp med det där osv... de kan vara besvikna. Speciellt de som har bott här länge
och inte fått PUT, först efter fem... sex år. Det är de som har mest förväntningar.
Och tänker, oj... såhär ser det ut. Främst de som väntat länge blir besvikna… och
levt väldigt tight med ekonomi. De vill allt på en gång... Men ja...” – Katarina

Socialtjänsten  gör  individuella  prövningar  vid  beslutsfattande.  Detta  kan  ställa  till
problem berättar Katarina. Hon upplever att de nyanlända pratar med varandra och jämför
beslut  från  socialtjänsten.  Detta  kan  leda  till  en  känsla  av  orättvisa  när  de  inte  vet
bakgrunden till besluten som fattats av socialtjänsten. 

“Det går rykten och ofta är det fel info dom får. Alla blir beviljade det här och
det där. Det blir fel.  Vissa kommer att bli arga när man förklarar att det är
individuella  prövningar...  Förväntningarna  är  stora  och  de  jämför  sig  med
varandra. Vänner och grannar och...” – Katarina

Att det finns många förväntningar på socialtjänsten kopplas även samman med att det
finns en bild på socialtjänsten som inte är förankrad i hur läget ser ut idag. Malin beskriver
att  hon  upplever  att  nyanlända  som har  familj  och  släktingar  som kommit  till  Sverige
tidigare har större förväntningar på vad socialtjänsten hjälper till med. Hon kopplar detta till
att socialtjänsten möjligheter under 1990-talet var mycket större än vad de är idag.

“Jag har upplevt, att det är så att släktingar eller familj, som har varit i Sverige,
i kanske tio, tjugo år tillbaka. Dom fick lägenheter. Det har dom hört och då tror
dom att socialtjänsten ska fixa. Det är lite från deras nätverk som gör det, att ja,
icke uppdaterad förväntning som inte passar idag. Så då blir det svårt.” – Malin

Informanterna upplever även att det finns en föreställning internationellt på att Sverige är
generöst och att ingen är fattig i Sverige vilket påverkar förväntningarna hos de nyanlända
efter att de fått PUT. 

“Rykten går ju runt även utomlands. När de får informationen kommer de hit och
har stora förväntningar om att de ska få allt. Vissa till och med bråkar med en,
de  bråkar  och säger  att  de  behöver,  min  dotter  ska börjar  på dagis,  vill  ha
stövlar, ska börja simning, vill ha baddräkt. Jag sa ja, det finns i riksnormen,
dottern får pengar till kläder varje månad. Ja men pengarna räcker inte till.” –
Katarina
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Det finns även tankar kring att felaktig information om socialtjänstens uppdrag sprids av
andra myndigheter. Många av de nyanlända som kontaktar försörjningsstöd beskrivs ha fått
information från Arbetsförmedlingen om att socialtjänsten kan hjälpa dem.

“Dålig information om vad som är... Det skulle vara ganska bra om de fick bättre
information om att  det [försörjningsstödet]  ska vara tillfälligt  och ska försöka
ordna själva med de medel som de har. Kanske de saknas just den delen.” – Malin

Första mötet med socialtjänsten - Förvirring
Övergripande  beskrivningar  av  det  första  mötet  med de  nyanlända  är  inte  någonting

socialsekreterarna  har  berättat  om i  särskilt  stor  utsträckning.  Malin  upplever  att  vissa
nyanlända har ett motstånd till att gå till socialtjänsten. Det finns en känsla av att den
nyanlända vill klara sig själv och inte få pengar av socialtjänsten.

“Ja, en del uttrycker sig att vill absolut inte komma till socialtjänsten. Oftast
dom har hög utbildning från hemlandet.  Dom kan ha ganska stark känsla av
skam för dom ska söka socialbidrag.” – Malin

För de nyanlända som kommer till socialtjänsten beskriver informanterna att de ibland
tar särskild hänsyn till denna målgrupp. Detta genom att påskynda handläggningen då det
finns en medvetenhet kring att denna målgrupp vanligtvis inte har några pengar alls. 

“Jag brukar påskynda lite, tar särskilt hänsyn till dom. […] Jag brukar säga att
jag betalar ut så fort sam möjligt, kanske tar tre dagar i och med att de har haft
så lite pengar att leva på.” – Katarina

“Jag försöker kalla [till besök] ganska snabbt. Då vi vet att de nyanlända inte har
några pengar efter de fått PUT. Försöker kalla så fort som möjligt. Och det går
undan, det är bara ensamstående flyktingar jag nyligen har fått. Snabbt, behöver
inte göra bakåtberäkningar.” – Malin

Förvirring är ett stort återkommande tema i informanternas berättelse av det första mötet
med  de  nyanlända.  Många  av  de  nyanlända  uttrycker  att  de  inte  vet  varför  de  är  på
socialtjänsten. Detta innebär för informanterna att mycket tid läggs ner på att berätta och
informera om hur socialtjänsten fungerar och vad socialtjänsten kan hjälpa till med.

“Jag upplever att personer inte riktigt vet varför de är här. Ehm, ett besök med
en nyanländ, eh, 80 procent av besöket går ut på att förklara vad vi gör och hur
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det fungerar och det tycker jag är bra, det måste vi göra. [...] Jag uppfattar det
som att de har svårt att förstå hur vi räknar, hur vi jobbar, vilka krav vi ställer,
vad är förutsättningar för bistånd. Att de inte får den här helhetsbilden av hur
det fungerar.” – Sara

Sara beskriver hur hon i första besöket lägger ner mycket tid på att informera och förklara
för den nyanlände kring vad socialtjänsten är och hur det fungerar med försörjningsstöd. Hon
upplever dock att det inte alltid är så lätt att ta in denna information för den nyanlände.
Detta är någonting som även Malin och Lovisa berättar om.

“Jag försöker förklara vad socialtjänsten gör och vad vi kan hjälpa till… samtidig
dom är… dom kommer inte förstå bara en gångs förklaring.” – Malin

“Sen kanske det inte räcker med information en gång. En del kanske man måste
informera tre gånger för att de ska förstå.” – Lovisa

Det är tufft att förstå vad socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gör
under  det  första  besöket  hos  socialtjänsten.  Katarina  gör  en  jämförelse  mellan  dagens
situation och hur det var förut då Uppsala kommun hade en särskild introduktionsenhet:

“Jag tycker att klienterna blev ännu mera förvirrade för nu blev det tre olika
enheter  som  de  måste  bollas...  helt  förvirrade.  Det  är  Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och socialtjänsten, men tidigare på introduktionsenheten så
var  det  bara  introduktionsenheten  och  vi  var  behjälpliga  med  kontakt  med
Försäkringskassan. Vi kunde hjälpa att söka bidrag från Försäkringskassan. De
fick ett helt annat mottagande och stöd, det var bra introduktion i samhället
liksom.” – Katarina

Det  finns  en  upplevelse  om att  de  andra  instanserna  inte  informerar  tydligt  om vad
socialtjänsten kan hjälpa till med. Detta kopplas i intervjuerna delvis till den förvirring som
informanterna upplever hos de nyanlända. Det är mycket information kring hur samhället i
Sverige  fungerar  som den  nyanlände  behöver  lära  sig  för  att  kunna  ta  tillvara  på  sina
rättigheter. 

“Sen så är det ju svårt i och med att de kan komma från krigsdrabbade länder...
ja... länder där det inte fungerar någonting eller inte fungerar som här heller. De
kommer ju hit och vet ingenting om hur samhället fungerar här, i stort sett.”–
Lovisa
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Malin berättar även om denna kulturella aspekt som en grund till förvirring. Hon ser även
att det kan bli en stressfylld situation både för socialsekreteraren och den nyanlände under
det första besöket då det ibland kan vara svårt att förstå varandra. Det kan även vara svårt
att hinna med all information under den timme som det första besöket beräknas ta. 

“På grund av att de inte har det systemet från deras hemland så kan det bli svårt
att förstå till exempel handläggningstid. Ja, båda stressas. Dom stressar oss och
vi stressar dom. Det är en informationsbomb på nybesöket. [...] Att bara förklara
detta under den tiden är svårt och att få dem att komma ihåg... Över en timme
är  inte  heller  rimligt,  då  koncentrationen  börjar  tappas,  de  börjar  tröttna.
Samtidig tar det även mer tid med tolk.” – Malin

Fördelar och nackdelar
Informanterna har beskrivit flera fördelar med att de nyanlända tidigt får kontakt med

socialtjänsten.  En viktig del av detta som Sara lyfter fram är att  socialtjänsten har ett
uttalat barnperspektiv som kanske kan saknas hos exempelvis Arbetsförmedlingen.

“Det är ju vårt främsta mål att barn i familjen ska ha de bra. Det tror jag att vi
är  mycket  bättre  på.  De  behöver  hjälp  med  att  veta  hur  man  ställer  sig  i
barnomsorgskö, de behöver veta liksom hur skolsystemet fungerar, sådana saker.
Ja, jag tror att vi är lite bättre på det.” – Sara

Det är svårt att lära sig navigera i det svenska samhället för den nyanlände. Katarina
berättar hur hon upplever att hon blir en viktig kontaktperson. 

“Jag tror att de ringer till oss i första hand för råd och information. Jag kan
hänvisa tillbaka, ofta till Arbetsförmedlingen då de har ansvar.” – Katarina

Att  socialsekreterarna  blir  en  viktig  kontaktperson  för  de  nyanlända  syns  även  när
informanterna beskriver vilka typer av frågor de kan få. Även om socialsekreteraren inte
direkt kan hjälpa till med en specifik fråga kan de vara behjälpliga med att lotsa vidare till
rätt instans.

“Ja, mycket frågor som inte rör oss, allt möjligt, frågar om råd, vem kan jag
ringa? Jag får anvisa till rätt instans. Ja, det är vad som helst, läkare, kurator,
lärare, det kan vara allt. Det är vanligt. Vi har ju skyldighet att kunna informera.
Det  är  vanligare  att  flyktingarna  ringer  till  oss  för  allt.  De  vet  inte  vilken
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myndighet som gör vad och det kan vara allt möjligt. Mycket av jobbet är att
hänvisa vidare till rätt instans.“ – Katarina

Malin ser detta som något mycket positivt och tycker att det är en viktig del i kontakten
med de nyanlända.

“Ja. på ett sätt kan det bli som ett samhällsstöd. Ändå, om vi inte kan hjälpa
någon, då hänvisar vi till  ställe som eventuellt kan hjälpa den frågan. På det
sättet får de lite rådvigning och vägledande.” – Malin

Socialsekreterarna har arbetat med denna målgrupp en längre tid vilket gör att de har
ämnesspecifik kunskap som kan vara till  nytta för den nyanlände. Sara berättar att hon
tycker att det är viktigt att informera den nyanlände om olika verksamheter som kan vara
ett stöd under etableringsprocessen.

“Jag tänker som röda korset till exempel. Det är många flyktingar som inte vet
att man kan vända sig till dem för att få hjälp till exempel med skolarbete och
såna saker. Det känns som att vi behöver förmedla ut att det finns andra, jamen
frivilliga organisationer, främst då som finns behjälpliga.” – Sara

Socialtjänsten  är  en  myndighet  och Malin  berättar  att  hon ser  en  vinst  med att  de
nyanlända tidigt får kontakt med socialtjänsten.

“Och  månadsansökan...  Om de  kan  klara  att  ansöka  månadsvis  blir  det  lite
självförtroende  att  kunna  hantera  papper,  räkningar  och  kontakt  med  olika
myndigheter. På det sättet kan de lära sig rutiner, hur de kan få kontakt, vad
som är viktigt.” – Malin

Tyvärr ser informanterna även vissa negativa aspekter av att de nyanlända får kontakt
med socialtjänsten.  Den främsta nackdelen  som beskrivs  är  att  de  nyanlända  inskolas  i
försörjningsstöd och att det är större sannolikhet att de blir långvarigt biståndsberoende.
Detta beskrivs av alla informanterna. Det verkar även vara en stor andel av de nyanlända
som stannar kvar hos försörjningsstöd trots att etableringsersättningen har kommit igång. 

“Det var ju andra tanken med etableringsreformen, att de inte skulle komma till
försörjningsstöd över huvud taget, eller kanske högst en månad. Men om man väl
kommer hit, och får försörjningsstöd då är det ju lättare att se att det funkar
med det här. Än att...  ja, att får man in en fot inom försörjningsstöd är det
lättare att man blir kvar för då... ja... nej det är inte bra. Och som sagt det var
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inte meningen. De skulle komma ut i jobb och där har ju Arbetsförmedlingen
misslyckats.” – Lovisa

En stor bidragande faktor till att de nyanlända blir kvar hos försörjningsstöd även efter
att  etableringsersättningen  har  kommit  igång  anser  informanterna  beror  på  deras
hyreskostnader.  I  etableringsersättningen  finns  bostadstillägg  om  du  har  ett  godkänt
kontrakt på en bostad. I Uppsala beskriver informanterna att de nyanlända ofta har icke-
godkända  kontrakt  vilket  gör  att  de  inte  är  berättigade  bostadstillägg  inom
etableringsersättningen.

“Många  stannar  kvar,  det  blir  ju  så.  Med  hyrorna...  Både  inneboende  och
andrahandskontrakt och… det gör ju att de blir kvar. Nästan 95 procent skulle jag
säga som stannar. Väldigt få som blir självförsörjande.“ – Katarina

Malin berättar att hon även ser en risk för barnen i familjerna. På samma sätt som de
vuxna riskerar att “inskolas i försörjningsstöd” berättar Malin att barnen i dessa familjer har
större sannolikhet att själva bli biståndsberoende som vuxna. 

“Ja. Barnen... de kan påverkas ganska negativt. Det kan bli lite både och... kan
bli polariserat. Det är barn vars föräldrar är bidragstagare. Ena kan kämpa för
att absolut inte bli biståndstagare och det andra kan lättare att kliva på det här
biståndsbanan.” – Malin 

Samarbete mellan de olika myndigheterna
Alla  av  informanterna  beskriver  att  de  inte  har  mycket  kontakt  alls  med  varken

Migrationsverket  eller  Arbetsförmedlingen kring de nyanlända.  Klienterna ansvarar själva
över att ta med sig sitt beslut om uppehållstillstånd till  socialtjänsten tillsammans med
etableringsintyg  från  Arbetsförmedlingen.  Lovisa  som  har  jobbat  länge  med  flyktingar
berättar om samarbetet som skedde innan införandet av etableringsreformen:

“Alla pratade om det, det var ju politiker, representanter från Migrationsverket,
Arbetsförmedlingen, kommuner och Försäkringskassan.  […] Ofta kom dom inte
heller  på konferenserna, de fick magsjuka på tåget...  ja de tyckte att det var
jobbigt. De hade väl sitt som visste hur det skulle vara, och när de kom till de
som visste hur det var.. Ja.” – Lovisa
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Migrationsverket har socialsekreterarna inte haft så mycket kontakt med. De beskriver att
det finns vissa särskilda fall när det uppstår frågor kring vilken typ av uppehållstillstånd en
person har, men genom att de begär in en kopia på beslutet om uppehållstillstånd behöver
de vanligtvis inte ha kontakt med Migrationsverket. Det verkar vara vanligare att behöva
kontakta Arbetsförmedlingen, vilket inte alltid är så lätt.

“Och med Arbetsförmedlingen är det..ja.. 50/50. Ibland upplever man ganska bra,
samtidigt ja, det är inte lätt att nå Arbetsförmedlingen så då blir det lite svårt
att samarbeta Ja, alltså den frågan... det är inte så uppbyggt nätverk” – Malin 

“Gällande Arbetsförmedlingen gällande etableringsärenden kan det vara väldigt
svårt att få tag på dom när man behöver...“ – Sara

Tre av informanterna beskriver en önskan om att upparbeta någon form samarbete med
Arbetsförmedlingen för att på ett bättre sätt kunna stödja de nyanlända in sin etablering.

“Då  när  man  började  med  nya  reformen  var  de  ju  mycket  samarbete  med
etableringshandläggarna. Då hade vi möten en gång i månaden och eh, ja, man
träffades.  […]  Jo,  det  hade ju  varit  bra  om man hade  regelbundna träffar” –
Lovisa

“Just  när  det  gäller  flyktingar,  ja  det  skulle  bli  bra  att  ha  någon  särskild
samarbetsrutin.” – Malin

“Ja, jag skulle önska att de [Arbetsförmedlingen] var mer angelägna att kontakt
oss. […] När de är helt nya vet de knappt skillnad mellan myndigheterna och då
är det viktigt att alla får sköta sin del och att de får information.” – Sara

Övergripande  verkar  informanterna  inte  ha  ett  upparbetat  samarbete  med  varken
Migrationsverket  eller  Arbetsförmedlingen  gällande  denna  målgrupp.  Den  nyanlända
ansvarar  själv  för  att  ta  med  sig  relevanta  handlingar  från  Migrationsverket  och
Arbetsförmedlingen till  besök med socialsekreteraren.  När det  dyker upp behov gällande
kontakt finns det kontaktvägar att gå genom. Det beskrivs dock att det ibland kan vara svårt
att  få  tag  på  Arbetsförmedlingen  vilket  försvårar  socialsekreterarnas  arbete.  Trots  att
socialsekreterarna inte har ett upparbetat samarbete med myndigheterna så uttrycker de att
det finns ett behov av detta. Behovet kommer från att på ett bättre sätt kunna stödja den
nyanlända i sin etablering för att den ska ske på ett så bra sätt som möjligt.
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Analys
När  en  nyanländ  saknar  egna  medel  till  sin  försörjning  behöver  denne  vända  sig  till

försörjningsstöd.  Informanterna beskriver att  detta är vanligt förekommande i  väntan på
etableringsersättning.  Etablerings-  och LMA-ersättningen är båda bidrag som innehar en
lägre stigmatisering än försörjningsstödet. Informanterna pratar alla om glappet och önskar
att  det  fanns  ett  sätt  att  undvika  att  det  uppstår.  De  nyanlända  tvingas  in  i  en
beroendeställning  till  socialtjänsten  på  grund  av  en  institutionell  struktur  de  inte  har
möjlighet  att  påverka.  Detta  ger  en  minskad  autonomi  hos  individen  då  dennes
valmöjligheter blir limiterade och makt förskjuts från individen till myndigheten. (Larsson,
2008:7-8)

I väntan på beslut av socialtjänsten berättar socialsekreterarna att det är vanligt med
privata lån.  Detta beskrivs vara en svår situation då det kan vara ångestfyllt att hamna i
skuld och det finns en stark vilja, särskilt hos de nyanlända, att inte vara skuldsatta. Inom
försörjningsstödet finns det heller inget utrymme till återbetalning av lån vilket gör att de
nyanlända kan hamna i en långvarigt svår situation. Informanterna beskriver att det ofta är
väldigt viktigt för den nyanlända att betala tillbaka lånade pengar så snabbt som möjligt.
Ofta är det mycket förvirrande för de nyanlända att socialtjänsten inte beviljar bistånd till
att betala tillbaka lånen. Förvirringen kan vara ett uttryck för att känslan av hanterbarhet
minskar. (Antonovsky, 1987) De nyanlända har planerat sin ekonomiska situation genom att
ta  lån  av  bekanta och förväntar  sig  sedan att  socialtjänsten ska hjälpa dem att  betala
tillbaka  detta.  Genom  denna  process  görs  de  nyanlända  till  offer  för  situationen.
(Antonovsky, 1987)

Att dessa situationer av missförstånd och förvirring uppstår beror troligtvis på att de
nyanlända inte har tillräcklig med information kring vad socialtjänsten kan hjälpa till med.
Socialsekreterarna  bekräftar  även denna  bild.  Att  den nyanlände  baserar  sina beslut  på
information som är felaktig kan skada deras känsla av hanterbarhet och begriplighet då
detta  underminerar  individens  beslutsfattande  och  institutionellt  gör  dem  till  offer  för
myndigheternas beslut snarare än aktörer som fattat ett självständigt och välunderbyggt
beslut. (Antonovsky, 1987) Detta är någonting som kan bidra till en snedfördelning av makt
mellan individen och myndigheten. (Skau, 2007) Genom att en individ känner en minskad
känsla av sammanhang blir denna mer handlingsförlamad och möjligheterna att påverka den
egna situationen minskar. (Antonovsky, 1987) Det beskrivs i resultatet hur en del kan bli
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arga när de får veta att de inte får den hjälp av försörjningsstöd som de förväntat sig. Detta
kan vara ett uttryck från individen för att återta en viss makt kring sin situation. (Färm,
2008:114-125) 

De  nyanlända  hänvisas  till  socialtjänsten  från  Arbetsförmedlingen.  Informanterna
beskriver att de upplever att den information som Arbetsförmedlingen ger de nyanlända ofta
är bristfällig. En nyanländ med en hög känsla av sammanhang kan se Arbetsförmedlingen
som en behörig annan. Genom att då få felaktig information skadas individens känsla av
hanterbarhet för situationen. (Antonovsky, 1987) Det är även ett maktuttryck att ge felaktig
information till  en individ då det  flyttar makt från individen till  myndigheten.  Att den
nyanlända har fel information om vad denne kan förvänta sig av socialtjänsten gör att det
blir en tydlig skillnad i kunskap som ger socialsekreteraren ytterligare makt i mötet med den
nyanlända. (Färm, 2008:128) Socialsekreterarna som intervjuats visar dock på att de försöker
motverka denna maktskillnad. De berättar hur de under det första mötet med den nyanlända
avsätter mycket tid för att informera kring socialtjänsten och hur myndighetssamhället i
Sverige fungerar. Detta visar på att det finns en medvetenhet hos informanterna kring att
det är viktigt att den nyanlända har kunskap kring situationen denne befinner sig i för att
kunna känna kontroll över sin situation. 

När socialsekreterarna talar om tiden innan den nyanlände får kontakt med socialtjänsten
beskriver  de  alla  att  de  upplever  att  det  finns  en  känsla  av  förväntan.  Detta  märker
informanterna  främst  när  den  nyanlända  har  väntat  länge  för  att  få  beslut  om
uppehållstillstånd. Känslan av förväntan kan vara ett tecken på att de nyanlända har en
stark känsla av hanterbarhet och upplever att genom kontakten med socialtjänsten kommer
de att få hjälp med sin ekonomi och mer handlingsutrymme. Om verkligheten inte stämmer
överens  med  förväntningarna  kan  de  nyanländas  begriplighet  av  situationen  minska.
Förvirring kan vara ett tecken på att det finns en brist på begriplighet i situationen vilket
påverkar individen negativt. (Antonovsky, 1987) Genom att socialsekreterarna behöver neka
bistånd  till  återbetalning  av  skulder  tydliggörs  även  maktstrukturen  mellan
socialsekreteraren och den nyanlända.  Det framträder tydligt  i  detta scenario att  det är
socialsekreteraren som innehar den största delen av makten då denne fattar beslut oavsett
vilka föreställningar och förväntningar som den nyanlända har gällande sin situation och hur
den på bästa sätt ska lösas. (Färm, 2008:128)

Informanterna berättar att de ofta blir en viktig kontaktperson för de nyanlända. Genom
att de nyanlända tar hjälp av sina socialsekreterare får de en ökad känsla av hanterbarhet
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och begriplighet. Socialsekreterarna blir i detta scenario en behörig annan. Den nyanlända
har möjlighet att fråga kring händelser som de inte förstår och de har möjlighet att få hjälp
att hantera olika situationer. (Antonovsky, 1987) Då den nyanlända själv tar initiativ till att
fråga socialsekreteraren är detta även positivt för individens makt. Genom att ta ansvar över
sin situation och ställa frågor uppvisar individen att den har makt över att förändra sin
situation och vet på vilket sätt denne behöver stöd. (Elvingson, 2008:175) Den nyanlända
blir genom detta förfarande en aktör som har möjlighet att påverka sin livssituation.  

Socialsekreterarna pekar på att en stor bidragande faktor till att nyanlända stannar kvar i
försörjningsstöd trots att etableringsersättningen kommer igång är svarta hyreskontrakt. I
etableringsersättningen  är  det  möjligt  att  få  bostadstillägg  för  att  kunna  betala  sin
hyreskostnad. Informanterna berättar dock att detta endast avser förstahandskontrakt och
godkända  andrahandskontrakt.  I  Uppsala  är  det  en  stor  andrahandsmarknad  gällande
bostäder vilket gör att svarta icke-godkända andrahandskontrakt är vanliga. Informanterna
beskriver att detta gör att många nyanlända blir kvar hos försörjningsstöd på grund av
boendekostnader  vilket  är  svårt  att  påverka  för  individen.  De  nyanländas  känsla  av
hanterbarhet  kan minska på grund av detta.  (Antonovsky,  1987)  Etableringsersättningen
tycks vara utformad på ett sådant sätt att den främjar de nyanlända som lyckas hitta ett
godkänt kontrakt, medan de som tvingas bo svart stannar kvar hos försörjningsstöd. Detta
är ett exempel på en strukturell makt som påverkar individen negativt. (Färm, 2008:128)

Samarbetet  mellan  olika  berörda  myndigheter  beskrivs  av  informanterna  som nästan
obefintligt. I vissa fall kan socialsekreterarna kontakta Arbetsförmedlingen, men detta verkar
vara den enda myndighet som socialsekreterarna kommer i kontakt med kring de nyanlända.
Ett utökat samarbete med främst Arbetsförmedlingen är något som informanterna efterlyser.
Att  få  ett  bättre  samarbete  kring  de  nyanlända  skulle  kunna  motverka  att  de  får  fel
information kring hur socialtjänsten kan hjälpa dem i väntan på etableringsersättningen. Det
skulle även kunna stärka de nyanländas kasam genom att  motverka förvirring (minskad
begriplighet)  och  ge  utökad  hanterbarhet  i  situationen.  (Antonovsky,  1987)  Att
socialsekreterarna efterfrågar mer samarbete med Arbetsförmedlingen tyder även på en vilja
att  främja  de  nyanländes  möjligheter  att  ha  makt  över  sitt  eget  liv  genom att  få  rätt
information.  (Elvingson,  2008:175)  Det  framkommer  ej  uttryckligen  i  resultatet  att
socialsekreterarna är medvetna om den maktstruktur som präglar mötet mellan dem och de
nyanlända.  Datamaterialet  pekar  dock  på  att  socialsekreterarna  aktivt  arbetar  för  att
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motverka den inneboende makten i  mötet med individen för att genom detta värna om
individens självbestämmanderätt och autonomi.
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Diskussion
Detta slutliga kapitel  i  uppsatsen börjar med en sammanfattning av resultatkapitlet i

relation till studiens syfte. Efter detta redogörs kopplingen mellan resultatet och den tidigare
forskningen. Teori- och metodval diskuteras därefter och slutligen beskrivs vilka slutsatser
som går att dra från studien samt vilka implikationer som framkommit gällande fortsatt
forskning inom området. 

Sammanfattning av resultatet
Syftet  med  studien  är  att  synliggöra  socialsekreterares  subjektiva  beskrivning  av

nyanländas första tid som kommuninvånare när de saknar egna tillgångar.  Informanterna
berättar  att  det  är  vanligt  förekommande  att  ett  glapp  uppstår  mellan  LMA-  och
etableringsersättning.  Detta  gör att  många av de nyanlända som saknar egna inkomster
behöver ansöka om försörjningsstöd. Socialsekreterarna berättar att de anser att glappet är
en onödig del av integrationsprocessen. Vid det första mötet hos socialtjänsten så beskrivs
det  kunna  uppstå  förvirring.  Detta  kan  bero  på  att  den  nyanlända  har  fått  felaktig
information kring hur socialtjänsten har möjlighet till att hjälpa till. Informanterna ser även
att det finns en stor förväntan kring vilket hjälp den nyanlända kommer att kunna få från
socialtjänsten och samhället  i  stort.  Att få kontakt med socialtjänsten i  ett tidigt skede
beskrivs  kunna  vara  både  positivt  och  negativt.  Socialsekreteraren  kan  bli  en  viktig
kontaktperson för den nyanlända och hjälpa till med navigation i samhället. Det beskrivs
dock finnas en risk att de nyanlända blir långvarigt beroende av försörjningsstöd.

Tidigare forskning kopplat till resultatet 
Glappet  benämns  i  den  tidigare  forskningen,  men  det  beskrivs  ej  särskilt  utförligt.

(Arbetsförmedlingen,  2014-05-05  &  Migrationsverket,  2015)  Enligt  informanterna  är  det
väldigt vanligt att det uppstår ett glapp mellan ersättningarna och att de nyanlända som en
följd av detta vänder sig till socialtjänsten. Studiens resultat pekar på att glappet vanligtvis
sträcker  sig  en  månad  (men  ibland  längre)  och  kan  leda  till  ett  långvarigt  behov  av
försörjningsstöd. Det framkommer ej i tidigare utförd forskning hur detta glapp kan tänkas
påverka de nyanlända och deras introduktion i samhället. Informanterna beskriver att det
inte är ovanligt att nyanlända skuldsätter sig privat den första tiden i Sverige på grund av
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glappet. Resultatet pekar på att detta kan minska den nyanländas känsla av hanterbarhet
vilket kan innebära att individen känner sig mindre som en aktiv aktör och hamnar i en
offerroll  och beroendeställning.  Alla informanter  i  denna studie  talar  om glappet  och är
överens om att detta är en onödig del av integrationen i samhället. Studiens resultat är dock
inte  möjligt  att  generalisera  på  grund  av  utformningen  av  undersökningen.  Att  alla  av
informanterna ändock har en gemensam syn på glappet som negativt pekar på någonting
nytt som ej beskrivs i den aktuella forskningen. 

Ansvaret  gällande  mottagandet  av  den  nyanlända  delas  mellan  Arbetsförmedlingen,
Migrationsverket,  kommunen  och  Försäkringskassan.  (Arbetsförmedlingen,  2014-05-05)
Socialsekreterarna  berättar  att  den  nyanlända  får  veta  av  Arbetsförmedlingen  att
socialtjänsten ska hjälpa till med pengar fram till att etableringsersättningen kommer igång.
Informanterna upplever att det finns mycket bristfällig information kring vad socialtjänsten
kan hjälpa till med. Resultatet uttrycker en önskan om ett mer utvecklat samarbete med
Arbetsförmedlingen kring denna målgrupp. 

Detta pekar på att det tillgängliga metodstödet inte är tillräckligt för att samarbetet
mellan  myndigheterna  ska  fungera  på  ett  optimalt  sätt.  Att  de  nyanlända  verkar  få
bristfällig information kring hur socialtjänsten kan hjälpa kan vara ett uttryck av makt hos
myndigheterna.  Informanterna  beskriver  hur  de  försöker  att  motverka  genom att  lägga
tonvikten av  tiden under  besök  med de  nyanlända på att  förklara  hur  myndigheterna  i
Sverige fungerar och vem som har ansvar för vad. Genom att de nyanlända har kunskap över
vilka  rättigheter  de  har  i  samhället  ökar  deras  kontroll  över  sin  livssituation.  Detta  är
någonting som speglar den delade rollen hos socialsekreterare som beskrivs i den tidigare
forskningen. (Bergmark et. al., 2013:23) Informanterna berättar om hur de dels fattar tuffa
beslut som är motstridiga mot vad individen själv vill, medan de samtidigt ofta blir viktiga
kontaktpersoner för den nyanlände och hjälper dem att ta tillvara på sina rättigheter i den
komplexa myndighetsvärlden. Kommunerna har enligt metodstödet ett övergripande ansvar
för  att  erbjuda  samhällsorientering  för  de  nyanlända  (Arbetsförmedlingen,  2014-05-05).
Enligt den beskrivning som informanterna ger fyller socialsekreterarna en stor roll i detta
vilket kan tyda på att det saknas samhällsorientering för de nyanlända som inte kommer i
kontakt med försörjningsstöd.

Socialtjänstlagen beskriver hur alla medborgare ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå.
(Socialtjänstlagen, 2001:453) Detta innebär att tillgodose de grundläggande behoven hos en
individ.   Det är inte lätt för  den nyanlända att  veta vad detta innebär.  Datamaterialet
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beskriver att det finns en grundläggande tanke hos socialsekreterarna kring hur behoven bör
tillgodoses, men att det inte alltid stämmer överens med de nyanländas förväntningar. Den
tidigare forskningen beskriver att det finns en distinkt skillnad mellan försörjningsstöd och
andra socialpolitiska ersättningar. Detta genom att försörjningsstöd är någonting som alla
kan ansöka om och det är en individuellt behovsprövad insats. Försörjningsstödet förutsätter
även att den enskilde inte kan tillgodose sina behov på annat sätt. (Nybom, 2012:11) 

Denna skillnad beskrivs ej direkt av informanterna, men det finns en önskan att det skulle
finnas några tillämpliga bidrag som gjorde att de nyanlända inte skulle behöva vända sig till
försörjningsstöd under  den första  tiden i  kommunen.  Att  försörjningsstöd är  individuellt
prövat kan även vara en bidragande faktor till den förvirring som beskrivs uppstå hos de
nyanlända.  Resultatet  tyder  på att  denna ovisshet  kan skada den nyanländas känsla av
hanterbarhet och begriplighet kring situationen. Genom att känslan av sammanhang minskar
riskerar den nyanlända att uppleva sig mer handlingsförlamad och kontrollen över den egna
situationen minskar.

Den tidigare forskningen beskriver hur målet  med den integrationspolitik som Sverige
bedriver är att de nyanlända på ett snabbt sätt ska etableras i det svenska samhället och
komma ut i egenförsörjning när etableringsperioden är avklarad. (Integrationsverket 2007:11-
20) Socialsekreterarna målar dock upp en bild om att detta inte stämmer utan att många
nyanlända stannar kvar inom försörjningsstöd. Informanterna beskriver att genom glappet
riskerar  nyanlända  att  “inskolas”  i  försörjningsstöd  vilket  kan  leda  till  ett  långvarigt
biståndsbehov.  Biståndsbehovet  beskrivs  i  resultatet  kunna  leda  till  att  den  nyanlända
hamnar  i  beroendeställning  till  socialtjänsten  vilket  gör  att  individen  förlorar  makt.
Informanterna berättar hur detta kan påverka barn i familjen negativt och på längre sikt.

Etableringsersättningen beskrivs av informanterna vara utformad på ett sådant sätt att
många av de nyanlända stannar kvar inom socialtjänsten trots att etableringsersättningen
har kommit igång. Detta beror enligt informanterna på att det i Uppsala finns många svarta
hyreskontrakt vilket inte ersätts inom ramen för etableringsersättning (se: Försäkringskassan,
2016). Detta pekar på att det nuvarande systemet kan ha negativa konsekvenser för den
nyanländes integration och möjligheter till att på sikt bli självförsörjande. 

Mycket  av  den tidigare  forskningen fokuserar  på utrikesfödda som har  befunnit  sig  i
Sverige under en längre period och skulle ha möjlighet att ta ett arbete men diskrimineras
på olika sätt av arbetsmarknaden. Vilka konsekvenser en tidig kontakt med socialtjänsten
har  på  etableringen  i  samhället  framträder  inte  tydligt  i  den  föregående  forskningen.
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Resultatet pekar på att de nyanlända ofta kan bli långvarigt beroende av försörjningsstöd på
grund av det nuvarande systemet. Konsekvenserna av ett långvarigt biståndsberoende på
individnivå beskrivs uttömmande av den tidigare forskningen. Det leder till  relativt  små
chanser till  återinträdande på arbetsmarknaden (Socialstyrelsen, 2006 & Bergmark et. al,
2013:83), högre känsla av skam (Nybom 2012:29), självkänslan och självförtroendet sjunker
och  livssituationen  präglas  av  utanförskap.  (Bergmark  et.  al.,  2013:83)  Mycket  av  de
negativa aspekterna av långvarigt biståndsbehov som beskrivs påminner om de känslor som
informanterna berättar om hos de nyanlända. Den teoretiska analysen av resultatet pekar på
att  bristen  på  information  kring  socialtjänsten  och  socialtjänstens  snäva  ramar  minskar
individens makt och känsla av sammanhang. På grund av detta tyder resultatet på att det
nuvarande systemet påverkar möjligheterna till självförsörjning hos de nyanlända negativt. 

Teoridiskussion
I denna studie används maktperspektivet för att uppnå en ökat förståelse och beskrivning

av  resultatet.  Valet  att  använda  ett  maktperspektiv  grundades  i  att  mötet  mellan
socialtjänsten och de nyanlända präglas av en maktdynamik. Då datamaterialet baseras på
socialsekreterares  upplevelse  kring  de  nyanländas  situation  är  det  därför  viktigt  att  ha
maktperspektivet i åtanke då maktdimensionen påverkar socialsekreterarnas beskrivning av
det som undersöks. Socialsekreterarna pratar inte i intervjuerna direkt om den maktsituation
som präglar mötet. Det framkommer dock tydliga tecken på att socialsekreterarna försöker
motverka maktobalansen mellan dem och de nyanlända. Stort fokus under intervjuerna ligger
även på hur det nuvarande systemet ska bli bättre för de nyanlända. Maktperspektivet har
kunna  bidra  till  en  djupare  förståelse  kring  resultatet  av  studien.  Främst  genom  att
synliggöra outtalade tecken på maktobalansen som föreligger i mötet mellan myndigheterna
och den nyanlända.  Utan att informanterna nämner makt synliggör studiens maktperspektiv
att detta verkar vara någonting som präglar deras sätt att arbeta och bemöta de nyanlända. 

De teoretiska begrepp som präglar studien är kasam och dess underbegrepp. Syftet med
användningen av kasam är att på ett bättre sätt skapa förståelse för resultatet. Genom detta
har  analysen  kunnat  synliggöra  vilka  effekter  mötet  med  myndigheter  kan  ha  hos  de
nyanlända. Användandet av de teoretiska begreppen har kunnat ge en större förståelse för
datamaterialet då det har kunnat bidra med ytterligare en dimension. Detta framkommer
främst genom att de fenomen socialsekreterarna beskriver har kunnat analyseras för att ge
en ökat förståelse kring på vilket sätt detta kan tänkas påverka den nyanlända. Många av de

46



faktorer  som socialsekreterarna lyfter  fram som negativt i  mötet  med de nyanlända har
kunnat kopplats samman med den nyanländas känsla av sammanhang. 

Övergripande kan det därför bedömas att det teoretiska ramverk som präglar studien har
uppfyllt sitt syfte.  Det har varit behjälpligt för att ge en ökad förståelse kring det som
undersöks. Socialsekreterarnas berättelse har även kunnat tolkas på ett djupgående sätt med
det teoretiska perspektivet och begreppsramarna som präglar studien. Detta har inneburit
att informanternas subjektiva beskrivning av nyanländas första tid som kommuninvånare när
de saknar egna tillgångar har fått en till dimension som ej hade varit möjlig att uppnå utan
teorivalet.  Att  genomföra  en  liknande  studie  med  en  annan  teoretisk  grund  kan  vara
intressant för  att  synliggöra andra aspekter av socialsekreterares beskrivning som ej  har
kunnat framkomma genom den nuvarande teoretiska grunden.

Metoddiskussion
Valet av kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod av datamaterialet har gjorts med

hänsyn  till  studiens  syfte.  Målet  var  att  nå  socialsekreterares  egna  beskrivningar  kring
forskningsfrågorna.  Det  har  inte  funnits  särskilt  omfattande  tidigare  forskning  gällande
studiens syfte vilket även pekar på att en kvalitativ metod lämpar sig bättre. Detta då det
vid  en  kvantitativ  undersökning  är  mer  detaljstyrt  vilka  frågor  som  skall  besvaras  av
informanterna. Insamlingen av datamaterialet genomfördes via en tematiskt öppen intervju.
Detta för att påverka informanternas svar så lite som möjligt. 

En viktig aspekt av att genomföra denna typ av intervju är att försöka uppnå ett öppet
klimat under intervjun som bör likna ett vanligt samtal. Genom att författaren har arbetat
tillsammans  med  informanterna  innan  intervjuerna  genomförts  skapades  en  väldigt
avslappnad intervjusituation. Författaren kännedom om informanterna och deras arbete har
även  inneburit  att  den  arbetsplatsmässiga  terminologin  inte  har  varit  ett  hinder  under
intervjun utan informanterna har kunnat prata fritt utan att förtydliga olika svåra begrepp. 

Det  finns  även  nackdelar  med  den  tematiska  öppna  intervjun  vilket  har  framträtt
exempelvis kring forskningsfrågan gällande samarbetet mellan myndigheter. Informanterna
talar mest om samarbete med Arbetsförmedlingen, berättar kortfattat om samarbetet med
Migrationsverket  och  nämner  Skatteverket.  Vid  en  mer  strukturerad  intervju  hade  det
kunnat utformas frågor som på ett mer uttömmande sätt fångade in beskrivningar kring alla
beröra myndigheter.

47



Studien bedöms ha en låg möjlighet till generalisering och låg extern validitet. Genom att
undersöka det som syftet avser möjliggörs en hög intern validitet vilket anses vara uppfyllt
efter studiens genomförande. Datamaterialet i studien utgörs av fyra intervjuer som totalt
uppgår till drygt tre timmar. Alla intervjuer hade en väldigt hög informationshalt. Detta
tillsammans med verksamhetsmässiga förutsättningar innebär att det ej var motiverat att
genomföra ytterligare en intervju. 

Datamaterialet som har framkommit i studien bedöms vara tillräckligt med hänsyn till
studiens syfte och omfattning och har kunnat peka på intressanta områden berörande syftet
med studien. Informanterna som har deltagit i studien representerar olika arbetskategorier
och har arbetat olika länge inom socialt arbete och med flyktingar vilket även möjliggör att
datamaterialet blir tillräckligt omfattande. 

Slutsatser och implikationer för fortsatt forskning
Studiens omfattning gör att det är svårt att dra några specifika slutsatser från resultatet.

Resultatet  har  dock  genom  den  teoretiska  analysen  och  kopplingen  till  den  tidigare
forskningen kunnat peka på vissa områden som skulle kunna gynnas av fortsatt forskning.
Studien har lyckats att besvara de forskningsfrågor och syfte som ställdes upp i början av
projektet och visar intressanta aspekter kring socialsekreterares subjektiva beskrivning av
nyanländas första tid som kommuninvånare när de saknar egna tillgångar.  Det är några
områden  som  har  framträtt  på  ett  tydligt  sätt  vid  analysen  och  diskussionen  vilket
presenteras  i  detta  slutliga  avsnitt  i  uppsatsen.  Detta  görs  med  hänsyn  till  vilka
implikationer studien kan ha för fortsatt forskning och vilken betydelse resultatet har för
arbetet inom detta område.

Socialsekreterarna  har  beskrivit  en  bild  av  att  de  nyanlända  som  kommer  till
socialtjänsten under glappet inte har en korrekt uppfattning om vad socialtjänsten är och på
vilket sätt socialsekreterarna kan hjälpa individen. Den tidigare forskningen har inte kunna
specificera hur information kan och bör förmedlas till den nyanlända för att denne ska ha
kunskap och förståelse för sin situation. Bristen på information till de nyanlända kan enligt
denna studie leda till  negativa konsekvenser  på längre sikt  för  dem. Socialsekreterarna i
studien berättar hur de försöker informera de nyanlända så gott de kan, men att det är svårt
att  ta in all  information under ett  enda besök hos socialtjänsten.  Studien pekar på att
nyanlända  har  felaktig  information  kring  socialtjänsten.  Detta  beskrivs  delvis  bero  på
felaktigt  information  från  Arbetsförmedlingen.  Resultatet  uttrycker  att  det  skulle  kunna
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motverkas med ett  utökat samarbetsforum mellan Arbetsförmedlingen och socialtjänsten.
För att kartlägga om detta är ett befintligt behov och hur detta påverkar de nyanlända och
deras etablering är det nödvändigt med vidare forskning. 

Kontakten  de  nyanlända  får  med  sina  socialsekreterare  verkar  fylla  en  viktig  roll  i
samhällsorienteringen.  Informanterna  berättar  hur  de  är  viktiga  kontaktpersoner  som de
nyanlända enkelt kan kontakta och fråga kring hur man navigerar i samhället och vem som
gör vad. Det framkommer inte i resultatet att detta behov tillgodoses på annat sätt. Detta
leder till  frågan kring vart nyanlända utan kontakt med försörjningsstöd får detta stöd?
Rollen som en kontaktperson till de nyanlända beskrivs vara en viktig fördel med kontakten
med socialtjänsten då navigering i det komplexa myndighetssamhället är viktigt för att få
rätt hjälp och stöd. Studien pekar på att stöd för nyanlända kring hur samhället fungerar
och vart man kan söka hjälp eventuellt är bristfälligt i dagsläget. Att undersöka denna fråga
ytterligare för att säkerställa att de nyanlända utan kontakt med försörjningsstöd får en god
samhällsintroduktion verkar därför vara mycket intressant. Då denna studie skrivs i Uppsala
kan det även vara av intresse att genomföra en större undersökning där fler kommuner ingår
för att kartlägga hur nyanlända får information kring samhällsnavigering.

Socialtjänsten  tycks  spela  en  betydande  roll  under  den  första  tiden  i  Sverige  hos  de
nyanlända som inte har andra inkomster än etableringsersättning. Etableringsperioden är
beräknad att  ta  24 månader  och informanterna beskriver  hur  det  är  vanligt  att  många
nyanlända är beroende av försörjningsstöd trots att de erhåller etableringsersättning. Detta
innebär att de blir långvarigt beroende av försörjningsstöd. Resultatet av denna studie pekar
på att det finns både positiva och negativa aspekter av kontakten med socialtjänsten. En
stor  riskfaktor  med  tidig  kontakt  med  försörjningsstöd  beskrivs  vara  att  det  blir  ett
långvarigt behov. Den tidigare forskningen pekar på många negativa aspekter för individer
med  långvarigt  behov  av  försörjningsstöd.  Fortsatta  studier  på  vilka  effekter  långvarigt
försörjningsstödsberoende hos nyanlända under etableringsperioden kan tänkas ha verkar
därför vara av stort intresse.

49



Referenser
Antonovsky, A. (1987) Hälsans mysterium, Natur och kultur, Köping

Arbetsförmedlingen (2014-05-05) Utgångspunkter för lokala överenskommelser om 
nyanländas etablering, 
http://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/samverkan
integration/samverkanintegration/metodstodforlokalaoverenskommelser.3428.html   
(hämtat 2015-07-15)

Aspers, P. (2011) Etnografiska metoder, Liber AB, Malmö

Bergmark, Å., Bäckman, O. & Minas, R. (2013) Vägar ur socialbidrag? Om 
socialtjänstens insatser och det ekonomiska biståndets varaktighet, US-AB, Stockholm

Bengtsson, C., Hjorth, M., Sandberg, H. & Thelander, Å. (1998) Möten på fältet – 
Kvalitativ metod i teori och praktik, Sociologiska institutionen, Lund

Bengtsson, M. (2002) Stat och kommun i makt(o)balans – en studie av 
flyktingmottagandet, Statsvetenskapliga institutionen, Lund

Bryman, A. (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB, Malmö

Elvingson, Owe (2008) Maktens verktyg – en sociobiologisk betraktelse, Recito, Borås

Eneroth, Bo (1984) ”Kvalitativ metod – kunskapsmodell och “mätproblem””, s. 81-87 i 
Sociologisk Forskning, Vol 21, No. 3/4 

Färm, Ingemar (2008) “Om patienten och makten” s. 114-130 i Vinst, makt, tvång, 
Verbum förlag AB, Stockholm 

Försäkringskassan (2016) Etableringsersättning (fördjupad information), 
https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/arbetsformedlingen/forsakring/etableri
ngsersattning (hämtad 2016-02-24)

Gillham, B. (2005) Forskningsintervjun, tekniker och genomförande, Holmbergs AB, 
Malmö

Graneheim, U. H. & Lundman, B. (2004) ”Qualitative content analysis in nursing 
research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness” s. 105-112 i 
Nurse Education Today, 2004:24

Greenhalgh, Trisha (2010) Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter – grunden för en 
evidensbaserad vård, Studentlitteratur AB, Lund

Hagberg, T. & Jonung, L. (2005) ”1990-talskrisen – hur svår var den?” s. 30- 45, i 
Ekonomisk debatt, 2005:8

Intergrationsverket (2002) Rapport integration, Berlings Skogs AB, Trelleborg

50

https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/arbetsformedlingen/forsakring/etableringsersattning
https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/arbetsformedlingen/forsakring/etableringsersattning
http://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/samverkanintegration/samverkanintegration/metodstodforlokalaoverenskommelser.3428.html
http://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/samverkanintegration/samverkanintegration/metodstodforlokalaoverenskommelser.3428.html


Integrationsverket (2007) Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället - 
Ett förlorat år - En studie och analys av insatser och resultat under introduktionens 
första 12 månader, Integrationsverkets stencilserie 2007:05, Elanders AB

Kadhim, M. A. (2000) Svenskt kommunalt flyktingmottagande – politik och 
implementering, Sociologiska institutionen, Umeå universitet

Kvale, S. (2015) ”Kvalitet i intervjustudier”, s. 113-124 i Dalen, M. [red.] Intervju som 
metod,  Team Media Sweden AB, Falkenberg 

Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar. 

Larsson, Thorbjörn (2008) “Förord” s. 7-12 i Vinst, makt, tvång, Verbum förlag AB, 
Stockholm 

Migrationsverket (2014-10-29) Faktablad om statlig ersättning till kommuner för personer 
med uppehållstillstånd, 
http://www.migrationsverket.se/download/18.20cfdbe014887632b911409/141458532244
7/faktabla  d_statlig_ersattning_ut_141029.pdf (hämtad 2015-03-31)

Migrationsverket (2015) Ersättning för personer med uppehållstillstånd som betalas ut till 
kommuner utan ansökan, http://www.migrationsverket.se/Andra-
aktorer/Kommuner/Statlig-ersattning/Ersattning-for-personer-med-tillstand-utan-
ansokan.html  (hämtad: 2015-04-07)

Migrationsverket (2016-02-04) Verksamhets och utgiftsprognos – Februari 2016, 
Verksamhets‐     och     utgiftsprognos     2016‐02‐04 (hämtat 2016-03-14) 

Norrby, Catrin (2004) Samtalsanalys – så gör vi när vi pratar med varandra, 
Studentlitteratur AB, Lund

Nybom, Jenny (2012) Aktivering av socialbidragstagare – om stöd och kontroll I 
socialtjänsten, Universitetsservice AB, Stockholm

Prop.1983/84:124 om mottagandet av flyktingar och asylsökande m. m.

Prop.1989/90:105 om samordnat flyktingmottagande och nytt system for ersättning till 
kommunerna, m. m

Sandberg, Bo & Faugert, Sven (2012) Perspektiv på utvärdering – Varför? Vad? Vilka? 
Hur? Resultat?, Studentlitteratur AB, Lund

Skau, G., M. (2007) Mellan makt och hjälp – om det flertydiga förhållandet mellan klient 
och hjälpare Uppl. 3:3, Liber AB:Malmö

Socialstyrelsen (1999:05) Långvarigt socialbidragstagande under 1990-talet - 
Socialstyrelsen följer upp och utvärdera, Stockholm, Socialstyrelsen

51

http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871592a8b/1454583524333/Migrationsverkets+februariprognos+2016+(P2-16).pdf
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Statlig-ersattning/Ersattning-for-personer-med-tillstand-utan-ansokan.html
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Statlig-ersattning/Ersattning-for-personer-med-tillstand-utan-ansokan.html
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Statlig-ersattning/Ersattning-for-personer-med-tillstand-utan-ansokan.html
http://www.migrationsverket.se/download/18.20cfdbe014887632b911409/1414585322447/faktablad_statlig_ersattning_ut_141029.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.20cfdbe014887632b911409/1414585322447/faktablad_statlig_ersattning_ut_141029.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.20cfdbe014887632b911409/1414585322447/faktablad_statlig_ersattning_ut_141029.pdf


Socialstyrelsen (2006) Social rapport 2006, Stockholm, Socialstyrelsen

Socialtjänstlagen (2001:453)

SOU (2000:3) Välfärd under 1990-talet – en sammanfattning, Stockholm

SOU (2005:69) Rapport av utredningen om makt, integration och strukturell 
diskriminering, Edita Nordstedts Tryckeri AB, Stockholm 

Svensson, Peter (2015) “Teorins roll i vetenskapligt skrivande” i Ahrne, Göran & 
Svensson, Peter [red.] Handbok i kvalitativa metoder, Liber, Stockholm

Vetenskapsrådet (1990) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning

52



Bilaga 1
Minnesanteckningar till intervjun

Informera om uppsatsen och vad den handlar om. Berätta för informanten tillsammans
med  hur  de  fyra  forskningsetiska  principerna  kommer  att  uppfyllas  (se  metoddelen  för
utförlig beskrivning). Jag informerar om att jag gärna vill spela in intervjun och att jag
kommer att förvara inspelningen på ett sådant sätt att ingen obehörig kan komma åt den
och att de kommer att raderas när uppsatsen är färdigskriven. Jag informerar om att chefen
har tillåtit att intervjuerna sker på informanternas arbetstid och att de när som helst kan
avbryta intervjun eller undvika att svara på vissa frågor utan att uppge anledning. Vidare
berättar  jag  att  jag  kommer  att  erbjuda  informanterna  att  läsa  resultatdelen  innan
inlämning av uppgiften för att se om det är någonting de upplever att jag borde ta bort från
uppsatsen. Jag ber om samtycke till att spela in intervjun och samtycke till deltagandet i
uppsatsen.

Intervjuguide
Allmänna frågor kring informanten:

• Personens bakgrund

• Hur länge har du jobbat inom försörjningsstöd? Med flyktingar?

• Vilken utbildning har du?

Teman:
• Vad är dina upplevelser av glappet?

• Samarbete med andra kring flyktingar

• Kontakten med socialtjänsten?
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Bilaga 2
Kodschemat  presenterar  exempel  på  hur  kodningen av  intervjuerna har  genomförts.  I

datamaterialet  har  det  identifierats  meningsbärande  enheter  vilken  är  direkta  citat  från
informanterna.  Det  obearbetade  citatet  har  därefter  kondenserats  till  en  mer  kortfattad
meningsenhet. Därefter presenteras vilken kod som motsvarar den meningsbärande enheten.
Efter detta redogörs det för den övergripande koden och slutligen det generella temat som
ligger  till  grund  för  redovisningen  av  resultatet  i  kapitel  5.  Detta  utifrån  Granheim &
Lundmans (2004:107-108) modell för kodning vid kvalitativ innehållsanalys.  

Meningsbärande enhet
Kondenserad

text
Kod

Övergripande
kod

Tema

“Det jag tänker är bra med
det är att de flesta som
kommer hit i glappet får
nästan alltid ekonomiskt

hjälp.”

Bra att många
nyanlända får

hjälp
ekonomiskt

Behov av
försörjningsstöd

Påverkan av
glappet Glappet

“Ja, mycket frågor som  inte
rör oss, allt möjligt, frågor
om råd, vem kan jag ringa,

Jag får anvisa till rätt
instans.” 

Frågor som
handlar om
annat än

socialtjänsten

Lotsar till andra
verksamheter

Viktig
kontaktperson

Kontakten
med

socialtjänsten

“Kanske blivit nya skulder.
Alltså dom kanske behövde
[försörjningsstöd] tidigare.”

Nya skulder på
grund av lång
handläggning

Skulder Privata lån
Innan mötet

med
socialtjänsten

“Kanske finns släktingar och
familj sen tidigare. Dom

upplever jag har ganska höga
förväntningar på
socialtjänsten.”

Höga
förväntningar på
socialtjänsten
från familjen

Påverkan av familj Förväntning Förväntningar

“Jag upplever att personer
inte riktigt vet varför de är
här. Ehm, ett besök med en
nyanländ eh 80 procent av

besöket går ut på att förklara
vad vi gör och hur det

fungerar och det tycker jag
är bra det måste vi göra.”

Svårt att veta
socialtjänstens
uppgift, mycket
tid går till att

förklara.

Svårighet att förstå
socialtjänsten Förklara Första mötet -

förvirring
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Meningsbärande enhet Kondenserad
text

Kod Övergripande
kod

Tema

“Jag tänker specifikt på
personer som vet vart man
kan ringa. Vilket nummer,
vart ska man vända sig för
att få hjälp med det här.”

Hjälpa med att
informera Information Fördel Fördelar och

nackdelar

“Jag skulle önska att de
[Arbetsförmedlingen] var mer

angelägna att kontakt oss.
Jag vet inte varför men det
känns som det skulle gynna

klienten.”

Önskan om att
bli kontaktad av

Arbets-
förmedlingen

kring klienten 

Önskar mer
kontakt med

Arbetsförmedlingen

Kontakten med
Arbetsförmedlingen

Samarbete
mellan de

olika
myndigheterna
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