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Abstract  
This study aims to get an insight into social workers experience of working with new swedes 
with a long term of social assistance. The study examine how social workers can counteract a 
long-term dependence of economic support and how a professional work can be conducted 
within the institution's terms. The study was conducted through a qualitative method with 
interviews with social workers in a small town municipality in Sweden. Despite that the 
analysis are based on previous research and theory as culture, occupational role and latitude. 
The result showed that social workers find it hard to counteract recipients of social assistance. 
Because they are dependent of how other authorities fulfill their mission against the same 
target group. Social workers have laws and guidelines to follow and these can limit the 
discretion, but the social workers have to believe in their knowledge and professional 
experience to motivate the decision. Furthermore the social workers are experiencing 
workload and find it difficult to have motivated conversation with their clients because of the 
time constraints. To conduct a professional work is not only the social workers responsibility 
it also depends on new swedes conditions, their culture and ambition to become self-
sufficient.    
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Sammanfattning  
Denna studie syftar till att få en inblick i socialsekreterarnas erfarenhet av att arbeta med 
nysvenskar med ett långvarigt behov av försörjningsstöd i en mellansvensk kommun. 
Förutom detta syftar studien till att undersöka hur socialsekreterare kan motverka ett 
långvarigt försörjningsbehov och hur ett professionellt arbete kan bedrivas inom 
verksamhetens villkor. Studien baseras på en kvalitativ metod med fyra semistrukturerade 
intervjuer med socialsekreterare som möter nysvenskar i sitt arbete. Det empiriska materialet 
analyserades sedan med hjälp av teorier och begrepp såsom kultur, kulturkrockar, 
gräsrotsbyråkrat och handlingsutrymme. Resultatet visar att socialsekreterare finner 
svårigheter med att motverka ett långtidsberoende för nysvenskar. Socialsekreterarna 
upplever att fler myndigheter måste arbeta mer intensivt med målgruppen för att göra det 
möjligt att motverka ett långtidsberoende. Förutom detta har socialsekreterarna lagar och 
riktlinjer de ska förhålla sig till, vilket kan begränsa deras arbete. Socialsekreterarnas 
upplevda arbetsbelastning bidrar till tidsbrist, vilket leder till att förändringsarbetet med 
nysvensken blir bristfällig. Förutom socialsekreterarens svårigheter att motverka ett 
långtidsberoende har även nysvenskens begränsningar uppmärksammats då de kan försvåra 
att nysvensken kan komma ut i egenförsörjning.   
 
Nyckelord: Försörjningsstöd, Gräsrotsbyråkrat, Långvarigt försörjningsbehov, Nysvenskar  
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Vi vill börja med att rikta ett tack till de socialsekreterare som medverkat och gjort denna 
uppsats möjlig.  Tack för ert engagemang och att ni tog er tid, det betyder oerhört mycket för 
oss.  
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Inledning 
Denna uppsats fokuserar på socialsekreterares upplevelse av att arbeta med nysvenskar med 
ett långvarigt behov av försörjningsstöd.  
 
Sverige är en välfärdsstat, vilket innebär att det finns ett gemensamt kollektivt ansvar för 
medborgares sociala välfärd och en allmänt förväntad och lagstadgad nivå av 
levnadsstandard. Välfärdsstatens olika sociala försäkringsprogram och sociala tjänstesystem 
ska hantera olika risker i samhället. Inom en välfärdsstat ska alla individer vara garanterade 
en minimiutkomst som inte är kopplat till värdet på individens tillgång till arbete eller 
förmögenhet. Individen ska känna trygghet genom att sociala risker skall kunna regleras. 
Nygård, 2013).  En del av detta finns preciserat i socialtjänstlagen (SoL), 1 kap 1§, att 
samhällets socialtjänst ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 
levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället. Dock har det uppmärksammats att vissa 
grupper, särskilt unga och invandrare, ofta hamnar i ett långvarigt behov av försörjningsstöd. 
En av anledningarna kan vara att unga eller nyinflyttade inte har hunnit skapa sig en 
ekonomisk trygghet som de med ett arbete har. Till exempel när unga eller nyinflyttade blivit 
sjuka har de inte haft sjukförsäkring från arbetsgivaren och således sökt sig till 
försörjningsstöd (Socialstyrelsen, 2012). Desto längre en individ befinner sig i ett behov av 
försörjningsstöd desto svårare blir det att komma ur behovet (SOU, 2007:2, s. 156).  
 
I Sverige har försörjningsstöd gått från tillfälligt ekonomisk hjälp till ett ofta mer permanent 
stödsystem på endast några år. Orsakerna är bland annat att arbetslösa människor borde ingå i 
arbetslöshetsförsäkringen och att sjuka inte omfattas av sjukförsäkring och således hamnar de 
i försörjningsstöd (Socialstyrelsen, 2012). I Sveriges Radio (Nyhetsinslag, 2012) framgår det 
att ett långvarigt försörjningsstöd har ökat i hela landet och detta är ett problem för Europa 
och västvärlden då arbetsmarknaden behöver arbetskraft. Fler människor utbildar sig men 
upptäcker efter studierna att de inte kan få ett arbete. Orsaken har varit att arbetsuppgifterna 
inte har blivit fördelade inom olika arbets- och verksamhetsområden, vilket har bidragit till 
att verksamheter inte anställer nya personer för att utföra ett arbete utan använder sig av de 
anställda de har. Sveriges Radio (Nyhetsinslag, 2012) skriver om Perscha som kom till 
Sverige år 1995 med god arbetslivserfarenhet inom förskoleverksamhet. Trots att Perscha 
förmår att ta ett arbete uppfyller hon inte arbetsmarknadens krav och har nu varit utan ett 
arbete i 17 år. Perscha är inte ensam om att vara arbetslös, utan flera tusentals människor i 
Sverige är arbetslösa och har ingen inkomst att försörja sig på, således tvingas de vända sig 
till försörjningsstöd (ibid). 
 
Efter 1990- talet minskade antalet människor som tog emot socialbidrag under korta perioder. 
Dock har antalet människor med långtidsberoende av socialbidrag ökat (Mood, 2011). I en 
artikel skriven av Bergnehr (2014) framgår det att 400 000 människor är beroende av 
socialbidrag och 40 procent av dessa har haft socialbidrag i 10 månader eller mer (ibid). 
Mood (2011) skriver att Sverige fick en stor invandring på 1990 -talet och 45 procent av 
dessa beräknades vara bidragsberoende. Antalet invandrare som var i behov av socialbidrag 
under längre perioder hade ökat till 60 procent på 2000 -talet (ibid). Forskning visar att 
invandrare riskerar att hamna i ett långvarigt socialbidrag på grund av exempelvis 
språksvårigheter, arbetsmarknadens höga krav, social exklusion och avsaknaden av ett socialt 
nätverk (Bergmark & Bäckman, 2004; Mood, 2011; Bergnehr, 2014). Bergnehr (2014) 
skriver om invandrarkvinnors svårighet att komma ut i arbetsmarknaden trots deras vilja och 
ambition att försörja sig själva. Invandrarkvinnorna i studien har bott i Sverige i flera år och 
tagit emot försörjningsstöd i minst fem år och orsaken till deras långvariga behov beskrivs 
enligt dem vara arbetsmarknadens höga krav som upplevs ouppnåeliga.  
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Stranz och Wiklund (2012) skriver att socialsekreteraren bör hänvisa klienten till ett 
aktiveringsprogram för att klienten ska kunna få det stöd och den hjälp denne behöver för att 
inte hamna i ett långvarigt försörjningsstöd (ibid). I en artikel av, Marttila, Whitehea, Canvin, 
Burström (2010), framgår det att de människor som har ett långvarigt försörjningsstöd kan 
drabbas av ångest, skam, stigma, isolering, maktlöshet och hopplöshet. För att förebygga ett 
långtidsberoende krävs det i enlighet med Heimonen (2011) olika insatser som kan leda till 
ett arbete eller att klienten kommer ut i egen försörjning. Detta för att inte isolera sig i 
hemmet, vilket oftast uppstår vid ekonomisk utsatthet.  Interventionen FGC (familj-
nätverksmöte) har visats ge en positiv effekt för klientens psykiska hälsa då interventionen 
bidrog till att uppmärksamma individens befintliga resurser i form av socialt stöd och på så 
sätt var individen ett steg närmare arbetsmarknaden (ibid). 
 
Heimonen och Tøge (2015) hävdar att socialarbetaren bör anpassa välfärdens tjänster för 
individens individuella behov detta genom den kompetens som en socialarbetare bör inneha. 
Lipsky (1980) beskriver tjänstemän som socialarbetare och typiska Street Level Bureaucrats 
något vi i Sverige översätter med ordet gräsrotsbyråkrat. Dessa har en direktkontakt med 
människor i sitt arbete. De har i uppgift att förena och applicera organisationens krav och 
riktlinjer med klientens behov och önskemål (Ibid). Att kunna skapa en balans mellan 
organisationen och klienten förutsätter att gräsrotsbyråkraten är självständig och flexibel i sitt 
arbete (Belabas & Gerrits, 2015; Berkel & Knies 2016). Enligt Berkel och Knies (2016) ska 
gräsrotbyråkraten självständigt kunna behovsbedöma sina klienter för att kunna fördela sin 
arbetstid och sina insatser mellan klienterna. Belabas och Gerrits (2015) hävdar att 
gräsrotsbyråkratens beslutsfattande påverkas av dennes professionella kunskap, beteende och 
individuella egenskaper. Vidare påverkas arbetet av organisationens ramar och regler samt 
klientens delaktighet i beslutsprocessen. Breit, Anderssen och Salamon (2016) framhäver att 
socialarbetarens kunskaper, erfarenheter och landets välfärd också har en inverkan på 
gräsrotsbyråkratens utrymme att agera och det som kallas för handlingsutrymme. 
Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme begränsas av organisationens resurser och således de 
insatser som en socialarbetare kan erbjuda sin klient. 

Problemformulering  
Av det som framgår av forskningen är ett långvarigt behov av försörjningsstöd ett 
samhällsproblem. Flera människor har ett långtidsberoende och invandrare är en av de 
grupper som riskerar att hamna i ett långvarigt försörjningsstöd på grund av bland annat 
arbetsmarknaden höga krav men även svårigheten att lära sig det svenska språket. 
Socialsekreterare på försörjningsstöd är gräsrotsbyråkrater som möter denna målgrupp. 
Forskningen framhäver betydelsen av att erhålla en god kompetens och självständighet för att 
kunna erbjuda relevanta insatser för klienten och således kunna förebygga ett långvarigt 
behov av försörjningsstöd. Socialsekreterarens handlingsutrymme bestäms först och främst i 
förhållande till den organisation denne arbetar inom och organisationens ramar och regler. 
Men även arbetsbelastningen är en faktor som påverkar socialsekreterarens arbete med sin 
klient. Forskningen har lyft upp olika faktorer som bidrar till att invandrare hamnar i ett 
långvarigt behov av försörjningsstöd. Vi har uppmärksammat att socialsekreterarens 
möjlighet att motverka att nysvenskar hamnar i ett långtidsberoende inte framhävs i någon 
större utsträckning. Utifrån denna kunskapslucka har vi valt att studera fenomenet närmare. 

Syfte	och	frågeställningar	
Syftet med denna uppsats är att undersöka socialsekreterares upplevelse av att arbeta med 
nysvenskar med långvarigt behov av försörjningsstöd. 
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- Hur kan ett professionellt socialt arbete med denna målgrupp bedrivas under de villkor som 
gäller inom verksamhetsområde försörjning? 
 
- Hur kan ett permanent bidragsberoende motverkas? 

Avgränsning  
I denna uppsats har området försörjningsstöd avgränsats till långvarigt försörjningsstöd. 
Begreppet långvarigt är diffust men denna uppsats utgår från Socialstyrelsens 
(2015)  definition, vilket avser en individ som tar emot försörjningsstöd i minst 10 månader 
uppemot ett år för att stödet ska ses som långvarigt. Utifrån problembilden och gruppens 
svårigheter har vi valt att fokusera på målgruppen nysvenskar och uteslutit andra målgrupper 
som tar emot försörjningsstöd. Ytterligare en avgränsning har gjorts av praktiska skäl genom 
att uppsatsen fokuserar på att intervjua socialsekreterare på verksamheten försörjningsstöd i 
endast ett fall, en mellansvensk kommun. 
 
Relevans för socialt arbete  
I denna studie kommer socialsekreterare inom verksamheten försörjningsstöd att intervjuas, 
vilket är en viktig del i det sociala arbetets verksamhetsområde. I enlighet med 
socialtjänstlagen [SoL] 1 kap 1§ ska samhällets socialtjänst främja människors ekonomiska 
och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället. En 
socialarbetare möter olika människor i sitt arbete och bör vara medveten om att ekonomin är 
en central faktor i en människas liv och ger den olika förutsättningar i samhället. Den 
ekonomiska situation ger människan olika förutsättningar i livet till exempel har nysvenskar 
inte etablerat en ekonomisk trygghet när de kommer till Sverige. Således är det relevant att 
undersöka hur socialsekreterare kan arbeta med denna målgrupp samt om socialsekreterarna 
har de rätta verktygen för att kunna motverka ett långtidsberoende hos nysvenskar. Vidare är 
det intressant att framhäva socialsekreterares perspektiv när de arbetar med försörjningsstöd 
för att kunna tillföra mer kunskap om hur det sociala arbetet inom verksamheten 
försörjningsstöd bedrivs och hur det bör bedrivas. Idealet med försörjningsstöd är att det ska 
vara en kortvarig lösning dock har det uppmärksammats att vissa hamnar i ett 
långtidsberoende därav blir det relevant att undersöka om socialsekreteraren kan/har 
möjlighet att motverka ett långvarigt försörjningsstöd.    

 
Disposition 
Efter att en begreppsförklaring presenteras kommer tidigare forskning att behandlas. Därefter 
kommer metod och metoddiskussionen att presenteras. Sedan tar vi upp de valda teorierna 
uppsatsen baseras på och detta följs sedan av resultat och analys och slutligen av en 
diskussion samt förslag till vidare forskning. 

Begreppsförklaring 
Här nedan presenteras några av de begrepp som är centrala i uppsatsen. Dessa 
begreppsförklaringar visar vilken definition vi har valt att utgå från i uppsatsen.  
 
Invandrare, nysvensk 
Invandrare är en person som flyttat från ett land till ett annat land (Nationalencyklopedin, 
2017). Regeringskansliet (2000) skriver att begreppet invandrare är ett diffust begrepp och att 
det kan definieras på många olika sätt. De menar att begreppet kan utgå från objektiva 
kriterier såsom medborgarskap och födelseland, men det kan även utgå från subjektiva 
kriterier som han handla om en individs utseende eller sätt att prata. En individ kan känna sig 
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som svensk men däremot kan omgivningen betrakta denne som en invandrare 
(Regeringskansliet, 2000). I denna uppsats kvarstår principen om vad en invandrare är men 
ordvalet har ändrats till nysvensk och avser de människor som har bott i Sverige i minst ett år 
och haft försörjningsstöd i minst 10 månader. Vidare är det inte nysvenskar från ett specifikt 
land som kommer att studeras utan det är nysvenskar generellt. 
 
Försörjningsstöd 
Begreppet försörjningsstöd har ersatt det tidigare begreppet socialbidrag. Försörjningsstöd 
innefattar riksnormen men även skäliga kostnader utanför riksnormen. Riksnormen beslutas 
av regeringen inför varje nytt kalenderår och varierar således från år till år och är den minsta 
acceptabla levnadsstandarden (Socialstyrelsena, u.å).  Ansökan om försörjningsstöd sker 
inom kommunens socialtjänst när en individ behöver ekonomiskt stöd och där ligger 
kostnader någorlunda lika för alla. Kostnaderna kan exempelvis vara för mat, kläder, hygien 
och hyra. Förutom detta kan försörjningsstöd besluta om belopp på en högre eller lägre nivå 
än riksnormen om det finns särskilda skäl. Dessa särskilda skäl beslutas på lokal nivå då de 
baseras på individuella faktorer. På Försörjningsstöd sker en bedömning utifrån individens 
behov och situation men även vad en låginkomsttagare i snitt kan kosta på sig 
(Socialstyrelsenc, u.å).  
 
Den studerade fallkommunen 
I studien undersöks en verksamhet i en mellansvensk kommun med ungefär 20 till 30 tusen 
invånare och 20 procent av dessa är utrikesfödda. I kommunen talas det ungefär 26 olika 
språk. Kommunen är en industristad med ett flertal fabriker. I samtal uppger 
socialsekreteraren att försörjningsstöd är en del i organisationen Social & Arbetsmarknaden i 
en mellansvensk kommun som styrs av en förvaltningschef. Social & Arbetsmarknaden 
innefattar sex olika förvaltningar och dessa är vuxenutbildning, administration, 
verksamhetsstöd, försörjningsstöd, resursenheten och myndighetsenheten. 
Verksamhetsområde försörjning följer riktlinjerna för ekonomiskt bistånd och 
socialtjänstlagen.  De anställda på försörjning har dokumentationsskyldighet, tystnadsplikt 
och anmälningsskyldighet. Inom försörjningsstöd använder socialsekreterare sig av 
lösningsfokus, vilket innebär att socialarbetaren fokuserar på lösningen och inte problemet 
hos klienten.  

 
Verksamheten utgår från kriterier klienten behöver uppfylla för att kunna bli berättigad 
försörjningsstöd. 

• Är du arbetslös ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. 
• Du ska söka alla bidrag som du har rätt till exempelvis sjukersättning och 

bostadsbidrag. 
• Om du studerar ska du söka studielån hos Centrala studiestödsnämnden. 
• Om du har bil, båt, sommarstuga, aktier, fonder eller andra ekonomiska tillgångar ses 

detta som kapital för att kunna försörja dig själv (Socialstyrelsenb, u.å). 

Tidigare forskning 
I kommande avsnitt kommer både nationell och internationell forskning presenteras. 
Forskningen visar bland annat vilka faktorer som påverkar att nysvenskar hamnar i ett 
långvarigt behov av försörjningsstöd, men även hur samhällsstrukturen påverkar och kan 
förhindra ett långtidsberoende.  
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Invandrare	och	bidragsberoende  
Forskning visar att invandrare är en av de grupper som riskerar att hamna i ett långvarigt 
behov av försörjningsstöd. Olika faktorer såsom arbetsmarknadens krav, social exklusion, 
bristande språkkunskaper och avsaknaden av ett nätverk bidrar till att invandrare söker sig till 
försörjningsstöd och riskerar att bli bidragsberoende i flera år (Bergmark & Bäckman, 2004; 
Mood, 2011; Bergnehr, 2014). 

Ungefär 400 000 människor i Sverige är beroende av socialbidrag och 40 procent av dem har 
haft ett långvarigt behov av försörjningsstöd i 10 månader eller mer (Bergnehr, 2014). Efter 
1990-talet minskade antalet människor som tog emot socialbidrag under korta perioder, dock 
har antalet långvarigt behov av socialbidrag ökat. Under 1990- talet var det en stor invandring 
till Sverige och 45 procent av socialbidragstagarna var invandrare och på 2000-talet hade 
andelen ökat till 60 procent. Detta var inte förvånande då arbetsmarknaden styr och 
invandrare hänvisas till socialbidrag (Mood, 2011). I en studie av Bergnehr (2014) skriver 
författaren att invandrarkvinnor från Irak upplever svårigheter att uppnå arbetsmarknadens 
kriterier för att få ett arbete. Kvinnorna har bott i Sverige under flera år och har sedan de kom 
till landet tagit emot försörjningsstöd i minst fem år. Att ha ett långvarigt behov av 
försörjningsstöd upplever invandrarkvinnorna som en begränsning i deras vardag och att de 
exkluderas från samhället och arbetsmarknaden. Att vara exkluderad från samhället och 
arbetsmarknaden kan bidra till ett långvarigt behov av försörjningsstöd (ibid). Martilla m.fl 
(2010) beskriver att de känslor som kan uppstå i samband med att leva på försörjningsstöd är 
bland annat ångest, oro, isolering, hopplöshet, maktlöshet, stigma och skam. 

Socialsekreteraren som gräsrotsbyråkrat 
En gräsrotsbyråkrat är en person som ska förena organisationens krav och klientens behov 
(Lipsky, 1980). Gräsrotsbyråkrater har ofta begränsad tid och resurser i mötet med klienter 
och det påverkar inte bara vilka klienter de vill och kan hjälpa utan även kvaliteten på den 
hjälp klienten erbjuds (se vidare om teorin bakom nedan). Detta innebär att 
gräsrotsbyråkraten bör vara självständig och flexibel (Belabas & Gerrits, 2015; Berkel & 
Knies, 2016). Belabas & Gerrits (2015) skriver att arbetsbelastningen för gräsrotsbyråkraten 
kommer att påverka hur de kan hjälpa sin klient. Å ena sidan finns medkänsla och flexibilitet 
och på andra sidan regler och opartiskhet och det är upp till gräsrotsbyråkrater att finna en 
balans mellan dessa.  I studien av Berkel och Knies (2016) skriver författarna om 
socialarbetarens upplevda arbetsbelastning i förhållande till ärendemängden. Studien belyser 
att socialarbetaren ska behovsbedöma och kategorisera sina klienter för att därefter kunna 
erbjuda relevanta insatser. Fördelen med att fördela resurser mellan sina klienter är att 
socialsekreteraren kan skapa en struktur och minska arbetsbelastningen. På så sätt hänvisas 
klienten till andra myndigheter för att få hjälp, dock kan det leda till att klienten skickas från 
en myndighet till en annan istället för att få det stöd klienten behöver av gräsrotbyråkraten. 
Studien visar att antalet ärenden inte är kopplat till gräsrotbyråkratens arbetsbelastning då 
vissa klienter behöver mer hjälp och andra klienter kan klara sig själva (ibid). 
 
Belabas och Gerrits (2015) beskriver att det finns olika faktorer som påverkar en 
gräsrotsbyråkrats beteende och handlingsutrymme. Det första är individuella egenskaper och 
hur dessa påverkar beslutsprocessen. Det andra är organisationens ramar och hur dessa 
influerar och påverkar gräsrotsbyråkratens i processen och det tredje handlar om klientens 
inflytande på beslutsprocessen.  Dessa tre kategorier kommer tillsammans att påverka både 
gräsrotsbyråkraten själv, men även klienten. Forskning har visat att de två sista faktorerna har 
mer inflytande och påverkar beslutsprocessen i större utsträckning än den som handlar om 
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individens egna egenskaper kring beslutsfattande. Även Breit m.fl (2016) belyser 
socialsekreterarens handlingsutrymme kopplat till beslutsprocesser. En socialarbetare ska 
tolka och tillämpa regler och föreskrifter. Socialarbetarens handlingsutrymme varierar 
beroende på dennes kunskap, arbetslivserfarenheter och landets välfärd. Vidare framgår det 
att socialarbetarens handlingsutrymme begränsas av organisationens resurser och således har 
denna inte möjlighet att hjälpa sina klienter och erbjuda dem de tjänster de behöver fullt ut. 
Beroende på vilka resurser institutionen har kommer det att påverka gräsrotsbyråkratens 
arbete samt de åtgärder som kan vidtas för att hjälpa sin klient.    
 
New Public Management 
Under 1980-talet började ett antal olika modeller och verktyg för att styra offentlig 
verksamhet att introduceras. Ett samlingsnamn för dessa nya organisationsmodeller har 
kommit att bli New public management (NPM). NPM kan ses som en doktrin för att leda 
organisationer till ekonomisk ansvarighet, effektivitet, sparsamhet, ökad konkurrens och 
kontroll för att bara nämna några nyckelbegrepp (Kullberg, 2013). De flesta socialarbetare 
arbetar inom den offentliga sektorn i Sverige idag och berörs av flera sådana NPM-modeller. 
Modeller som mångt och mycket lånats in av den privata sektorn (Kullberg, 2013; Banks, 
2012). Förutom ovan nämnda nyckelbegrepp leder NPM till en ökad kontroll för chefer då 
modellen innehåller vissa ledarskapsmodeller. I flertalet studier har det visat sig att NPM 
förändrats och försämrats från vad syftet var får början. Det har visat sig att användningen av 
doktrinen, inom organisationer, har bidragit till en effekt av ökad arbetsbelastning där fokus 
ligger på administration, ekonomi och budgetnedskärningar istället för att exempelvis chefer 
fokuserar på att möta personalen och dess sociala behov (Kullberg, 2013). Vidare handlar 
NPM om att socialarbetarens beslut om tjänster för klienten ska motiveras och baseras utifrån 
kostnad, valuta för pengarna och sympati för skattebetalarna (Welbourne, 2009). Banks 
(2012) skriver att det sociala arbetet är en profession och det innebär att en individ som är 
socialarbetare har en expertis och utbildning som är erkänd av offentligheten. Således menar 
hon att det inte är nödvändigt att arbetsgivare, andra yrkesmässiga och lagstadgade organ 
skall bedriva en allt för långt gången kontroll av socialarbetaren i sin yrkesroll. Framförallt 
menar Banks (2012) att en socialarbetare inte nödvändigtvis behöver motivera fördelar av 
resultat eller produkter, men att så idag sker tror hon kan bero på den offentliga 
åtstramningen och det strikta ekonomiska tänkandet.  
 
Förebyggande åtgärder  
I ett flertal studier belyses vikten av en relation till sitt nätverk och således erbjuds insatser i 
form av exempelvis nätverksmöte eller familjerådgivning. Johansen (2014) skriver att den 
viktigaste aspekten för bidragstagarna var den relationella familjerådgivning, att återuppta 
eller stärka kontakten till viktiga personer i nätverket och därmed minska ensamheten 
(ibid).   Insatserna har utvecklats för att ge bidragstagare möjlighet att återuppta kontakt med 
sitt nätverk då forskning visat att bidragstagare ofta isolerar sig i samband med ekonomisk 
utsatthet (Stranz & Wiklund, 2012; Heimonen, 2011; Johansen, 2014). I en studie av Stranz 
och Wiklund (2012) framhäver författarna att socialsekreterare bör hänvisa klienten till 
aktiveringsprogram för att få ekonomiskt stöd och hjälp i ett tidigt stadium för att förebygga 
ett långvarigt försörjningsstöd (ibid). Socialsekreterarens roll är en central aspekt för att 
bidragstagaren ska kunna få ekonomiskt stöd och den hjälp en bidragstagare behöver för att 
inte hamna i ett långvarigt behov av försörjningsstöd (Stranz & Wiklund, 2012; Heimonen, 
2011; Johansen, 2014).  
 
Klienter med ett långvarigt försörjningsstöd behöver bli självförsörjande genom insatser som 
kan möjliggöra att de kan komma ut på arbetsmarknaden (Heimonen, 2011). De klienter som 



	 11	

hade fått interventionen familj och-nätverksmöte upplevde att interventionen bidrog till ett 
socialt stöd och uppmärksammade individens sociala resurser i jämförelse med deltagarna 
som inte hade fått interventionen. Interventionen bidrog till att individens psykiska ohälsa, 
ångest och depression minskade och på så sätt var individen ett steg närmare 
arbetsmarknaden (ibid). I en studie av Heimonen och Tøge (2015) skriver de om 
jämställdheten som en bärande och viktig förutsättning i det sociala arbetet. Socialarbetaren 
bör anpassa välfärdens tjänster för individens individuella behov. Heimonen och Tøge (2015) 
hävdar att kompetens är en betydande del att erhålla som socialarbetare. Genom en 
utvärdering av färdighetsprogrammet, omfattande metod och principbaserade 
metod (CMPA), visade resultatet att de socialarbetare som hade deltagit i studien blev 
medvetna om de åtaganden de hade gjort och de mål som de hade i mötet med 
klienterna.  Detta resulterade till positiva utfall för klienter som haft långvarigt behov av 
socialbidrag. Detta utifrån att klienten kontinuerligt följs upp av socialarbetaren för att 
tillsammans utforma möjligheterna för egenförsörjning. 

Sammanfattning 
Tidigare forskning visar att invandrare är en målgrupp som riskerar att hamna i ett långvarigt 
behov av försörjningsstöd. Flera studier belyser bidragstagarnas perspektiv och de känslor 
som uppstår när de tar emot försörjningsstöd. Dock finner vi att socialsekreterarens 
perspektiv och hur denne arbetar med bidragstagarna inte framhävs. Forskningen visar att 
inflytandet av NPM i offentliga organisationer påverkar socialarbetarens arbete då dennes 
arbete präglas av till största del administrativa uppgifter. Vidare belyses vikten av att 
socialsekreteraren hänvisar deras klienter till aktiveringsprogram för att få individuell hjälp 
och stöd som kan motverka ett långvarigt behov av försörjningsstöd.  
 
Teoretisk tolkningsram  
Detta avsnitt avser att belysa de begrepp och teorier vi valt att utgå från när vi ska tolka vårt 
empiriska material. De begrepp som preciseras nedan är kultur, kulturkrock och 
kulturkonflikt, yrkesroll och profession samt handlingsutrymme. De valda begreppen anses 
vara relevanta för att kunna få en förståelse för socialsekreterares upplevelse av att arbeta 
med nysvenskar och hur de kan motverka ett långtidsberoende inom verksamhetens villkor.  

Kultur 
Kultur innefattar ett menings- och normsystem där en grupp delar idéer, värden, symboler 
och sedvänjor och dessa är ofta kopplade till en historia (Lidskog & Deniz, 2009). Det är 
utifrån kultur som en individ kan utveckla tanke, vilja och känsla (Lidskog & Deniz, 2009; 
Hofstede, Hofstede & Minkov 2011). Enligt Lidskog och Deniz (2009) tillhör alla människor 
en kultur och när olika kulturer möter varandra påverkar kulturen interaktionen mellan 
människorna. Kulturbegreppet innefattar olika delar såsom meningsvävar, 
klassifikationssystem, maktförhållanden, sociala band samt moraliska förpliktelser. Det 
kulturella sammanhang en individ föds in i kommer påverka individens uppväxt och hur 
denne kommer se på världen, sig själv och vem individen bör vara utifrån det kulturella 
sammanhang individen tillhör. Kulturen kommer exempelvis påverka vad individen anser 
vara viktigt och vill sträva efter, tankar om kön, rätt och fel, rent och orent. Det kommer även 
att påverka individens sätt att se på relationer, vad som förväntas av en individ, men även 
politiska aspekter om vem som bör erhålla makten, relationen mellan privat och offentligt 
och religion. Inom en kultur finns det ofta traditioner som en grupp delar och som beskriver 
hur en individ bör agera. En tradition ifrågasätts sällan av gruppens medlemmar utan kulturen 
förutsätter att individer handlar inom dess ramar. När någon bryter mot en kultur kan det ofta 
innebära att den individen utsätts för sanktioner från resterande gruppmedlemmar. Trots att 
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en individ föds in i ett kulturellt socialt sammanhang och påverkas av den finns det inte 
identiska kopior av en individ. Alla människor befinner sig i olika sammanhang, olika möten 
med människor samt grupper och allt detta har en inverkan på individen. Den personliga 
identiteten påverkas därmed inte bara av den kulturella tillhörigheten eller biologiska gener 
utan formas utifrån de sammanhang individen befinner sig i och som individen själv är med 
och påverkar och förändrar (ibid).  
 
Eftersom alla människor påverkas av kultur och ett socialt sammanhang kommer det att 
påverka individer i olika möten, inte minst när socialsekreterare möter en nysvensk i en 
utredningssituation på försörjningsstöd. Både socialsekreterare och nysvensk kommer att 
påverkas och agera utifrån sin kulturella tillhörighet genom exempelvis språk, tankar och syn 
på världen. Således blir det relevant att belysa om socialsekreterare har en förståelse för vad 
klienten har fått genomgå och hur detta kan ha påverkat klientens sätt att handla och uttrycka 
sig. Vidare anses det även vara betydande att se om socialsekreteraren har kännedom och 
kunskap om olika kulturer och hur dessa kulturer kan komma i uttryck för att 
socialsekreteraren ska kunna bemöta samt kunna förstå hur och varför klienten agerar som 
den gör exempelvis de klienter som motsätter ett handslag. 

Kulturkrock och kulturkonflikt 
Enligt Lidskog & Deniz (2009) kan en kulturkrock uppstå när individer har olika syn på 
normer och värderingar. Det kan exempelvis innebära att människor har olika tankar om hur 
en individ bör leva eller vara. En kulturkrock kan även uppstå vid missförstånd, 
okunskap eller när individer känner sig otrygga. Det kan även handla om ett ointresse att 
förstå en individ som är olik sig själv. En kulturkrock kan uppstå i vardagen, men det är när 
det strider mot en individs grundläggande värderingar som det kan bli ett problem. Ett 
exempel på detta är synen på samhället, hur barnet ska uppfostras eller vilka rättigheter och 
skyldigheter individen har att uppfylla i samhället. Individens värderingar är oftast så 
naturliga att det inte reflekteras över dem förrän de skiljer sig från en annan individs 
värdering (Ibid). När en individ inte delar samma grundläggande värderingar eller ytliga 
kulturuttryck kan det krävas ansträngning för att lära sig dessa (Lidskog & Deniz, 2009; 
Hofstede m.fl, 2011).  
 
Att anpassa sig till en ny kultur sker enligt Hofstede m.fl (2011) i fyra steg. När en individ 
kommer in i en ny kultur präglas individen av euforiska och positiva känslor. När individen 
sedan blir medveten om de kulturella skillnader som finns hamnar individen i en kulturell 
chock och känslorna går från positiva till negativa. När en individ får en förståelse för 
kulturella skillnader börjar en så kallad anpassningsfas. Denna fas präglas av att individen 
anpassar sig till den nya kulturen och individens känslor går i en positiv riktning. I det sista 
steget hamnar individen i ett stabilt tillstånd som är anpassningsprocessen. Denna process 
sker ofta för flyktingar som kommer till ett nytt land och möts av en ny kultur. De kan då 
hamna i ett spädbarns mentala tillstånd eftersom individen måste lära sig de mest 
grundläggande till exempel värderingar och ritualer. Detta kan medföra en känsla av obehag, 
hjälplöshet och en fientlighet mot den nya miljön (ibid).  
 
Lidskog och Deniz (2009) skriver att när människor migrerar till ett annat land på grund av 
exempelvis krig, ockupation eller konflikt i ett land sker det en omställning för människan i 
de nya landet. Migration medför att människorna lämnar ett land med dess historia, kulturella 
värderingar och språk som präglat individens uppväxt. Emigranterna kan ha svårt att 
integreras i samhället då de skiljer sig från individens primära kultur och språk.  
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När individer migrerar till ett nytt land har de med sig olika kulturella värderingar, åsikter 
och sätt att leva som ofta skiljer sig från de som finns i det landet de kommer till. Då 
kulturella skillnader kan leda till missförstånd blir det viktigt att socialsekreterare är 
medvetna om olika kulturella skillnader för att kunna möta de nysvenskar som ansöker om 
försörjningsstöd och hur deras kultur kan påverka deras tankar och värderingar. Vidare kan 
socialsekreterares kunskap om olika kulturer användas när socialsekreteraren ska erbjuda sin 
klient lämpliga insatser för att denne ska komma ut i egenförsörjning. 
 
Enligt Lidskog och Deniz (2009) uppstår kulturkrockar i ett mångkulturellt samhälle. Det 
möjliggör att människor kan få kunskap om varandras kulturer och hur dessa kulturkrockar 
kan lösas till skillnad från exempelvis kulturkonflikter. Kulturkonflikter bygger inte på 
missförstånd, utan gruppers motsatta uppfattningar om vad som är rätt och fel, gott och ont, 
bra och dåligt. Således är en dialog och en förståelse för någon annans perspektiv inte 
tillräcklig för att lösa en konflikt. I dessa konflikter finns det olika intressen som strider mot 
varandra.  Trots att en kulturkonflikt inte kan lösas genom dialog är dialogen ett sätt att visa 
sin respekt för en annan kultur. Dialogen mellan människor visar en förståelse för att 
människor har olika åsikter, att människan har rätt till att bli lyssnad på och respekteras och 
att människor inte ska mötas som fiender. Ett mångkulturellt samhälle skulle inte fungera om 
alla olika kulturer i samhället strävar efter att alla ska tänka lika. Det hade slutat med ett 
kulturellt krig. Således blir det viktigt med samarbete trots olika värderingar och syn på 
samhället och livet (ibid). 
 
För att ett samarbete mellan socialsekreteraren och klienten ska kunna ske blir det nödvändigt 
att trots motstridiga uppfattningar och åsikter föra en dialog och möta varandra med respekt 
för att undvika konflikter som kan uppstå i samband med utredning. En socialsekreterare bör 
visa hänsyn och respekt för olika kulturer trots att socialsekreteraren och klienten inte delar 
samma åsikter och värderingar. 

Profession och yrkesroll  
En roll är en viss position i ett sammanhang till exempel rollen som dotter, vän, student, 
mormor och pappa (Castells, 1997). Roller utformas utifrån samhällets institutioner och 
organisationer och varje roll tilldelas olika förväntningar en person bör agera utifrån 
(Persson, 2012; Lennèer Thylefors, 2005). Enligt Goffman är en roll inte enbart en roll, utan 
även ett framträdande där individen är medveten om vad dennes agerande ger för uttryck på 
omgivningen, vilket illustrerar samhällets identitetsvärld. Identitetsvärlden grundar sig på 
samhället förväntningar och normer om hur en person bör vara, agera och vilka uppgifter den 
har i ett samhälle. När en individ befinner sig i en situation med andra individer kommer 
individen läsa av situationen, där denne själv ingår som en viktig del. Individen kommer 
utifrån situation och de människor som finns i sammanhanget identifiera sig med en viss roll i 
förhållande till detta. Ibland kan det uppstå en störning mellan rollen som individen 
identifierar sig med och uppfattar sig ha med samhällets förväntningar om hur rollen ska 
gestaltas (Persson, 2012). 
 
Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) skriver om professionell roll kopplat till kunskap, 
färdigheter och förväntningar mot en individ med en viss profession. Detta förutsätter att 
utövaren av socialt arbete har en akademisk utbildning och den kompetens som behövs för att 
kunna utföra sitt arbete (ibid).  I de etiska riktlinjer som finns för socialt arbete är en av 
värdegrunderna att socialarbetarens yrkesroll ska relateras till vetenskap och beprövad 
erfarenhet (Akademikerförbundet SSR).  
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Att bedriva socialt arbete kräver en profession utifrån individers olika omständigheter, 
olikheter och behov. Inom intuitionen försörjningsstöd finns det olika verksamma 
professioner. Således blir det relevant att se om det föreligger någon skillnad kring hur 
socialsekreterarna bedriver arbetet i förhållande till den utbildning de erhåller.  
 
En yrkesroll är en viss position inom en organisation eller institution som fyller en funktion 
när en individ erhåller en tjänst. När en individ intar en roll i en verksamhet riktas 
förväntningar och egenskaper som är kopplade till rollen. Det som är utmärkande för en 
yrkesroll är att bäraren av rollen har en språklig kompetens som är kopplad till positionen 
(Dellgran & Höjer, 2000; Olsson & Gullberg, 1986).  En yrkesroll är enligt (Svensson m.fl, 
2008) inte bara styrd av befattningsbeskrivningar och formella regler och lagar, utan 
innefattar även en social aspekt inom en organisation. I yrkesrollen har individen möjlighet 
att tolka sin roll i relation till de andra i arbetsgruppen och de förväntningar och krav som 
finns på yrkesutövandet. Utifrån denna komplexitet kring olika förväntningarna på 
yrkesrollen och tolkningsutrymmet kommer individen att tolka sin roll utifrån sitt 
professionella handlingsutrymme. Yrkesrollen är en sammansättning av professionen och 
uppbär vanligen rollen (om sådan finns), organisatoriska förväntningar, klientens 
förväntningar samt individens egna egenskaper (ibid). Utifrån att socialarbetare ska förena 
organisationens krav och klientens är denne en gräsrotsbyråkrat detta i enlighet med Lipsky 
(1980).  
 
I denna uppsats kan begreppet yrkesroll fånga hur socialsekreteraren utifrån sitt 
handlingsutrymme kan förena olika förväntningar av yrkes- och professionsrollen, 
verksamheten/organisationen samt klienten. Det anses relevant att uppmärksamma hur 
socialsekreteraren hanterar yrkesrollens olika förväntningar och utifrån dessa förväntningar 
motverka ett långtidsberoende hos nysvenskar. 
 
Gemensamt för socialarbetarens yrkesroll är att denne arbetar likt en gräsrotsbyråkrat, vilket 
innebär att socialarbetaren å ena sidan behöver förhålla sig till organisationens krav och å 
andra sidan försöka uppfylla klientens önskan (Svensson m.fl, 2008; Lipsky, 1980). Det finns 
således skillnad mellan en yrkesroll och yrkesidentitet. Yrkesrollen är beroende av 
organisationen regler och riktlinjer medan yrkesidentiteten är individens egen formulering 
och föreställning av sig själv i sin professionstillhörighet. Socionomrollen (den 
professionella) är en generell roll och det ligger hos individen själv att i sin yrkesroll fylla 
den generella kompetensen som framkommer ur utbildningen tillsammans med ytterligare 
kompetens inom det specifika organisatoriska arbetsområdet. Om inte detta görs finns det en 
risk för en negativ professionell utveckling eftersom ny kunskap inte kan användas för att 
vidga handlingsutrymmet. Vidgas inte handlingsutrymmet kan det påverka klienten negativt 
eftersom den professionelle blir begränsad av organisationens regler och riktlinjer och således 
inte kan argumentera för sin klients behov. Reglerna och riktlinjerna kan förtydliga och 
förenkla det sociala arbetet, men det finns inga givna manualer och enkla modeller inom det 
sociala arbetet breda verksamhetsfält. Därav blir osäkerheten ofrånkomlig för en 
socialarbetare. Således blir det viktigt att socialarbetaren inte ser osäkerheten som ett hinder 
utan förstår att socialarbetaren är en del i att forma sin yrkesidentitet genom kontinuerliga 
handlingar (Svensson m.fl, 2008). 
 
De verksamma socialsekreterarna inom verksamhet försörjningsstöd har olika åldrar, 
erfarenheter och utbildningar, såldes är det relevant att undersöka hur dessa faktorer påverkar 
deras yrkesidentitet. Vidare blir det väsentligt att se om det föreligger någon skillnad mellan 
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socialsekreterarnas yrkesidentitet och hur detta kan påverka möjligheten att motverka att 
nysvenskar hamnar i långvarigt bidragsberoende. 

Handlingsutrymme 
Svensson m.fl (2008) och Grape, Blom och Johansson (2006) skriver att handlingsutrymme 
präglas av organisationens lagar, regler och normer. Handlingsutrymmet påverkas av att 
arbetet sker på rutin, professionella tolkningar och individuella faktorer hos socialarbetaren 
samt klienten. Enligt Berger och Luckman (1992) är individens handlande förknippat med 
institutionens roll och där varje roll ger en representativ intryck på institutionens ordning och 
utformning. Inom det sociala arbetet innefattas olika roller där varje individ förväntas agera 
utifrån den roll individen är tilldelad i arbetet. Danermark (2004) framhäver att 
socialarbetarens roll tillsammans med andra aktörer verkar för ett gemensamt mål för 
klienten. Det är genom att socialarbetaren använder organisationens resurser och sin egen 
kompetens som socialarbetaren kan hjälpa klienten på bästa sätt. Grape, Blom och Johansson 
(2006) beskriver att när olika organisationsföreträdare ska samarbeta kan det uppstå 
konflikter eftersom de har olika förväntningar, förutsättningar, önskemål och regelverk att 
förhålla sig till. 
 
I enlighet med Jacobsson, Thelander och Wästerfors (2010) är socialarbetare de tjänstemän 
som kommer i direktkontakt med människor i sitt arbete. Att vara en gräsrotsbyråkrat innebär 
att följa och tillämpa de lagar, regler och riktlinjer organisationen har för att kunna handlägga 
ärenden. Skiljelinjen mellan ett bifall och ett avslag är snäv och socialarbetaren behöver 
motivera sitt beslutsfattande i förhållande till den lagstiftning och tolkningsutrymme denne 
har i sitt handlingsutrymme. Lipsky (2010) hävdar att tjänstemän, i det fallet socialarbetare, 
har ett begränsat handlingsutrymme kopplat till sin profession. Lipsky (2010) skriver att 
handlingsutrymmet begränsas dels av tjänstemäns profession och klientens önskemål och 
dels av politiken och strukturen i en förvaltning. Även Johansson (2007) skriver att 
gräsrotsbyråkratens hamnar i en korsled mellan klientens krav om vad denne anser att den 
behöver samt organisationens resurser.  Organisationer är resursbegränsade och har inte 
möjligheten att se klienter som enskilda individer då organisationen inte har tillräckligt med 
resurser att ta hänsyn till varje individs behov. Utifrån organisationens ramar och 
förutsättningar placeras klienter i olika fack såsom invandrare, ensamstående eller 
arbetssökande för att gräsrotsbyråkrater ska kunna arbeta med klienterna utifrån de resurser 
som organisationen kan erbjuda (Johansson, 2007).  
 
Det är ingen nyhet att socialsekreterare befinner sig i korsled mellan organisationens krav och 
klientens behov. Dock blir det relevant att undersöka om socialsekreteraren har tillräckligt 
med handlingsutrymme för att kunna göra det som önskas för att nysvenskar inte ska hamna i 
ett långvarigt behov av försörjningsstöd. Vidare hur socialsekreterare kan vidga sitt 
handlingsutrymme och vilka begränsningar som finns. 
 
Svensson m.fl (2008) samt Lipsky (2010) hävdar att handlingsutrymmet varierar beroende på 
vilken organisation eller förvaltning tjänstemän arbetar inom. Författarna skriver att 
socialarbetaren är en myndighetsutövare som har en viss frihet att tolka lagar och regler vid 
beslutsfattande men att socialarbetarens handlingsutrymme begränsas av de lagar och regler 
som finns i samhället och organisationen (ibid). Dock är det inte omöjligt att vidga sitt 
handlingsutrymme detta i enlighet med Svensson m.fl. (2008) som skriver om de tre olika 
tillvägagångssätten en socialarbetare kan använda sig av för att utvidga sitt 
handlingsutrymme i organisationen. En socialarbetare ska stå upp för sin åsikt och 
argumentera för den i basis av den kunskap och kompetens socialarbetaren har. 
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Socialarbetaren skall vara stark i sin profession, tro på sig själv och påverka organisationen 
positivt.  En osäker socialarbetare som inte reflekterar över sina val, inte arbetar för ett 
förändringsarbete, utan endast följer regler och riktlinjer betraktas ha en svag profession. 
Lipsky (1980) identifierar tre grundläggande principer för skapandet av ett 
handlingsutrymme för gräsrotsbyråkraters yrkesutövning. Den första principen är att 
gräsrotsbyråkrater ska följa lagar, regler och riktlinjer men att samtliga regelverk är vaga i sin 
tolkning, vilket förutsätter att gräsrotsbyråkrater självmant tolkar och använder sin kunskap i 
arbetet. Vidare möter gräsrotsbyråkrater olika människor med unika och specifika situationer 
som är mer komplexa och uppfyller inte de kriterier som står i riktlinjerna. Fortsättningsvis 
formas beslutet utifrån individuella omständigheter, vilket förutsätter att gräsrotsbyråkrater 
använder sina tidigare erfarenheter och sin kompetens och således får gräsrotsbyråkrater en 
viss frihet i sitt handlingsutrymme. Svensson m.fl. (2008) framhäver att oberoende vilket sätt 
socialarbetaren använder för att vidga sitt handlingsutrymme är det betydande att 
socialarbetaren handlar professionellt utifrån organisationens ramar och regler (ibid).  
 
Alla socialsekreterare har olika egenskaper, erfarenheter och kunskaper, vilket kommer 
påverka i vilken grad handlingsutrymmet kan vidgas. Genom att använda handlingsutrymmet 
som ett analysverktyg för att tolka respondenternas svar kan uppsatsen nå en förståelse för 
socialsekreterarens sätt att arbeta samt om socialsekreterare upplever att de har tillräckligt 
med verktyg för att motverka att nysvenskar hamnar i långvarigt behov av försörjningsstöd. 
 
Metod 
I detta avsnitt ska uppsatsens val av metod och urval till etiska överväganden, tillförlitlighet 
och giltighet att presenteras. 

Val av metod 
I studien har en kvalitativ metod använts då metoden bedöms relevant utifrån studiens syfte, 
där utgångspunkten är att fånga enskilda socialsekreterares upplevelse och beskrivningar. En 
kvalitativ metod syftar till att förstå världen och ett fenomen genom intervjupersonens 
subjektiva erfarenheter, tankar, observationer och kunskap (Kvale & Brinkmann, 2009). Den 
kvalitativa metoden ger möjlighet till att få en helhetsförståelse genom att dels upptäcka saker 
vi inte tidigare kände till, dels fånga det komplexa i frågeställningarna. Syftet är därmed inte 
att fånga enkla samband utan syftet är att få en förståelse för hur socialsekreterare resonerar 
kring de olika faktorer som kan bidra till att nysvenskar hamnar i långvarigt behov av 
försörjningsstöd. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är målet med att använda intervjuer 
som empirisk datainsamling att producera ny kunskap som uppstår i samtal mellan 
intervjupersonen och forskaren. Att använda intervjun som forskningsmetod förutsätter att 
forskaren har ett syfte och en viss struktur i samtalet. I vår studie är det när respondenterna 
utifrån de ställda frågorna får sätta ord på sina egna erfarenheter som ny kunskap kan 
utvecklas. Respondenterna ges genom intervjun möjlighet att reflektera och sätta ord på 
kunskap de besitter som vi sedan kan sätta i ett nytt sammanhang. Utifrån det uppsatsen 
ämnar till att undersöka har den kvantitativa metoden uteslutits, detta i enlighet med Bryman 
(2011) som skriver att den kvantitativa metoden fokuserar på siffror, kausala samband, 
mätningarna och prövar olika hypoteser. Som tidigare nämnt ämnar inte studien till att fånga 
enkla samband utan komplexiteten i att bryta att nysvenskar hamnar i långvarigt behov av 
försörjningsstöd och därmed har den kvantitativa metoden uteslutits.  

Urval av respondenter 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på försörjningsstöd uppmärksammade vi 
klienter, 18 år och uppåt, med ett långvarigt försörjningsstöd. Frågan väcktes kring att 
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undersöka socialsekreterares upplevelse kring nysvenskar som har ett långvarigt behov av 
försörjningsstöd. Av den anledningen tog vi kontakt med socialsekreterare på 
försörjningsstöd, som dagligen konfronteras med problematiken. Detta för att undersöka om 
de själva uppfattar att de har de verktyg och möjligheter som krävs för att motverka att 
nysvenskar hamnar i långvarigt behov av försörjningsstöd och vad som saknas. Detta kallas 
enligt Bryman (2011) som ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval är ett icke- 
sannolikhetsurval och innebär att forskaren inte kan generalisera resultatet i sin studie till en 
hel population (ibid). Kvale (1997) beskriver olika typer av generaliseringsformer och en av 
dessa är den analytiska, vilket innebär att resultatet inte kan generaliseras statistiskt, men väl 
användas i en annan liknande situation. De utvalda socialsekreterarna har varit lämpliga 
utifrån att samtliga har varit i kontakt med målgruppen nysvenskar. Vi har inte bara utgått 
ifrån olika parametrar (ålder, erfarenheter, utbildning) vid urvalet utan även reflekterat och 
valt ut respondenter som anses lämpliga utifrån teoretiska överväganden så som yrkesroll och 
handlingsutrymme. Vidare kan studien inte statistiskt kunna generaliseras, dock kommer den 
att kunna generaliseras analytiskt. Detta innebär att den kunskap som framkommer utifrån vår 
studie kan bidra till kunskap och förståelse dels för den organisation vi undersöker, men även 
till andra organisationer som möter liknande problematik. 

Litteratursökning 
I uppsatsen har en litteratursökning genomförts för att få en övergripande kunskap kring 
området långvarigt försörjningsstöd kopplat till invandrare. Sökningen gjordes via Örebro 
Universitets databaser Libris, summon och Social Service Abstract. En kombination av 
litteratur och forskningsartiklar har gjorts på basis av att litteraturen ger kunskap om det som 
har varit och hur försörjningsstöd har sett ut över tid medan artiklar ständigt uppdateras går 
det att få aktuell kunskap om nysvenskar som har ett långvarigt behov av försörjningsstöd. 
Vid sökningen på databasen summon användes inklusionskriterierna fulltext, vetenskapligt 
granskat, och årtalen 2010-2017. Vidare avgränsades sökningen till disciplinen social welfare 
& social work samt ämnesordet social work.  Även språket avgränsades till svenska och 
engelska då det är dessa två språk vi behärskar. Vid sökningen exkluderades det som inte är 
vetenskapligt granskat, inte berör det sociala arbetets område eller forskning där 
problemområdet inte berörs. Sökorden vi använde var social assistance (försörjningsstöd) för 
att få en bred sökning och kunskap samt information om området försörjningsstöd. Vidare 
användes social assistance i kombination med immigrants (invandrare) för att avgränsa 
området till en viss målgrupp. Sökorden street level burecrauts (gräsrotsbyråkrat) och social 
work (socialt arbete) har använts för att ringa in forskningsfältet om socialsekreterarnas roll 
och handlingsutrymme.  Även sökordet New public Management (NPM) har använts för att 
få en uppfattning kring hur verksamheter kan vara uppbyggda.  Även latitude 
(handlingsutrymme) är ett begrepp som använts vid sökning av relevant forskning. 
Handlingsutrymme är ett relevant begrepp då socialsekreterare arbetar inom en verksamhet 
och har begränsningar i sin yrkesroll, kopplade till verksamheten och således blir det relevant 
att se vilket handlingsutrymme en socialsekreterare har.  

Utformande av intervjuguide 
I denna uppsats har en semistrukturerad intervju tillämpats. Kvale och Brinkmann (2009) 
skriver att en semistrukturerad intervju, inom den kvalitativa intervjumetoden, har sin 
utgångspunkt i olika teman. Dessa teman operationaliseras sedan till olika vardagsfrågor. 
Denna form av intervjuguide är flexibel och ger möjlighet för respondenten att berätta om 
sina upplevelser likväl som intervjuaren har utrymme att ställa uppföljningsfrågor (ibid). 
Genom att i förhand upprätta olika teman kan intervjuaren få svar på de frågor som kan 
uppfylla syftet med uppsatsen, likväl får respondenten möjligheten att berätta om sina 
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upplevelser utan att känna sig begränsad. Enligt Fejes och Thornberg (2015) kan den 
insamlade empirin tematiseras, vilket innebär att empirin delas upp i återkommande teman 
(ibid). I studien har det empiriska materialet utgått från olika teman för att uppfylla syftet 
med uppsatsen (se bilaga 2) 
 
I studien har en pilotintervju gjorts vilket i enlighet med Kvale (1997) används för att 
säkerställa att frågorna förstås av respondenten och att frågorna uppfyller syftet med 
uppsatsen. Utifrån det Kvale (1997) skriver om pilotintervju anses det vara relevanta för 
uppsatsens omfattning, att i förväg vara medveten om tidsåtgången för varje intervju. 
Tidsåtgången är angelägen för både intervjuaren men även respondenten, i detta fall 
socialsekreterare, då intervjun gjordes på deras arbetstid. Pilotintervjuns tidsåtgång var 
ungefär 40 minuter och vi beräknade att tidsåtgången för intervjuerna skulle vara ungefär 40 
minuter till 60 minuter beroende på respondentens svar. När pilot intervjun hade genomförts 
ansåg vi att vår intervjuguide hade fångat viktiga aspekter och gett oss kunskap och 
information som vi kunde använda för att uppfylla uppsatsens syfte och frågeställningar och 
således kunde vi fortsätta använda oss av vår upprättade intervjuguide i kommande 
intervjuer. Eftersom pilotintervjun gav oss bra och innehållsrik information valde vi att 
inkludera pilotintervjun i vår uppsats. 

Genomförande av intervjuer 
Innan intervjuerna genomfördes fick respondenten ta del av en informationsblankett där 
syftet med uppsatsen tydligt presenteras och att samtliga intervjuer ska spelas in. 
Respondenten gavs möjlighet att ge sitt samtycke till att delta i uppsatsen och ett samtycke 
till att respondentens svar från intervjun kan komma att citeras i uppsatsen. I uppsatsen har 
fyra socialsekreterare i verksamheten försörjning i mellanstor stads kommun intervjuats. 
Intervjuerna utspelade sig i verksamhetens lokaler för att underlätta för socialsekreterarna. 
Verksamhetens lokaler ansågs vara lämpliga samtalsrum där intervjun inte störs av yttre 
faktorer såsom ljud. Samtliga intervjuer varade mellan 40 till 60 minuter. 

Tolkning som analysmetod 
I denna uppsats har vi valt att hämta inspiration utifrån en hermeneutisk ansats, vilket enligt 
Bergström och Boréus (2013) innebär att forskaren kan använda tolkning som metod i 
forskningsprocessen. Tolkningen börjar vid datainsamlingen och används vidare till att förstå 
det empiriska materialet från intervjuerna (ibid). Med tolkning som analysmetod har 
intervjuerna med socialsekreterarna tolkats dels utifrån våra egna erfarenheter, dels utifrån 
valda teorier och begrepp samt forskning för att kunna få en förståelse kring den problematik 
som studeras.   
 
Bergström och Boréus (2013) menar att hermeneutiken bygger på två delar, det ena är 
pendlingen mellan förståelse och förförståelse och det andra mellan del och helhet, vilket 
benämns den hermeneutiska cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln innebär att en del, 
exempelvis ett citat, inte kan förstås om det inte tolkas utifrån sin helhet. Det är när delarna 
sätts ihop och tolkas utifrån dess sammanhang som en förståelse kan bildas för ett fenomen 
(ibid). Detta innebär att socialsekreterarnas utsagor inte förstås som en del för sig utan ska 
förstås i förhållande till såväl socialsekreterarens allmänna hållning som organisationens 
kultur, lagar och regler. En annan aspekt att ta hänsyn till blir socialsekreterarens subjektiva 
upplevelser av den yrkesroll socialsekreteraren har att förhålla sig till. Samtliga delar kan 
tillsammans utgöra en förståelse för socialsekreterares upplevelse av att arbeta med 
nysvenskar som har ett bidragsberoende. 
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Förutom den hermeneutiska cirkeln innefattar hermeneutiken förförståelse. Förförståelse 
innebär att en individ inte kan tolka utan att påverkas av exempelvis tidigare erfarenheter och 
uppfattningar om världen.  Detta innebär att forskaren inte kan vara helt objektiv och tänka 
bort sig själv i forskningsprocessen, utan forskaren är en del i forskningsprocessen. Det 
innebär att tolkningar som görs blir subjektiva (Bergström & Boréus, 2013; Kvale & 
Brinkmann, 2009; Gilje & Grimen 2007).  Uppsatsens valda teori och begrepp påverkas av 
förförståelsen och således bidrar det till att påverka metod, analys, utformningen av 
intervjuguide och uppsatsens resultat. Det räcker inte att bara vara medveten om sin 
förförståelse utan även vara kritisk gentemot den. Detta innebär att vi inte bara har utgått från 
vår förförståelse utan vi har även upptäckt nya saker genom att se fenomenet utifrån nya 
perspektiv och teorier. Det är inte möjligt att tänka bort sin förförståelse dock går det att 
ifrågasätta vår tolkning och där det finns behov byta tolkningsperspektiv.   

Databearbetning och analysmetod 
Utifrån uppsatsens syfte som ämnar till att fånga socialsekreterares upplevelser anses det 
relevant att spela in intervjuerna och föra anteckningar vid behov. Detta i enlighet med Ahrne 
och Svensson (2015) som skriver att inspelningen av intervjuer underlättar för intervjuaren 
att fokusera på samtalet och inte anteckningarna. Efter att intervjuerna spelats in har intervjun 
transkriberats för att innehållet och betydelsen ska framgå så korrekt som möjligt (ibid).  Det 
som framgått av intervjuerna med socialsekreteraren transkriberades direkt efter för att 
säkerställa att upplevelserna bibehålls och för att intervjuaren inte ska missa viktiga detaljer. I 
uppsatsen har transkriberingen redigerats för att underlätta för läsaren, utan att det 
ursprungliga budskapet har gått förlorat.  Detta i enlighet med Ahrne och Svensson (2015) 
som framhäver vikten av att redigera språket till den grad att det blir begripligt och lättläst för 
läsaren. Vidare skriver författarna (2015) att analys och tolkning sker i en växelvis process 
där ny information kan upptäckas. Genom denna process transkriberades inspelningarna som 
sedan delades upp i olika teman och begrepp för att få struktur. Dessa teman är, vad utmärker 
målgruppen nysvenskar, kulturella skillnader, socialsekreterarens verktyg i arbetet, 
arbetsvillkor och utrymme att bedriva ett professionellt arbete, den administrativa bördan och 
sammanfattning och slutsatser. Detta för att få en struktur och sedan kunna analysera vår 
empiri i förhållande till begrepp och teorier för att kunna förstå och förklara vårt material.. 
Att dela upp det empiriska materialet i olika teman och begrepp beskrivs enligt Fejes och 
Thornberg (2015) som en tematisk analys. En tematisk analysmetod har valts för att se 
distinktionen mellan utsagor från de olika intervjuerna.  

Tillförlitlighet och giltighet  
Inom den kvantitativa forskningen används reliabilitet och validitet för att mäta kvaliteten i 
en undersökning. Dock har flera forskare diskuterat om dessa begrepp är relevanta inom den 
kvalitativa forskningen eftersom begreppen syftar till studier som rör mätning. Således har 
det uppdagats två motsvarande begrepp till reliabilitet och validitet och dessa är tillförlitlighet 
och giltighet. Tillförlitlighet för en studie ökar om individerna som är en del av studien ges 
möjlighet att bekräfta att resultatet och verkligheten uppfattas rätt av forskaren (Bryman, 
2011). Önskvärt för oss hade varit att få delge resultatet i analysen till respondenterna för att 
ge dem möjlighet att bekräfta att vi uppfattat deras utsagor på rätt sätt. På grund av 
tidsbegränsningen för uppsatsen fanns inte utrymme för detta vilket kan påverka studiens 
trovärdighet. Vi har medvetet använt oss av citat genomgående i resultatet/analysen för att 
stärka våra tolkningar, vilket kan väga upp att vi inte haft utrymme att delge respondenterna 
resultatet och få det bekräftat. Dock är vi medvetna om att våra tolkningar av det empiriska 
materialet kan skilja sig från respondenternas tolkning av verkligheten utifrån vår 
förförståelse. Vidare har vi även redigerat transkriberingarna vad gäller exempelvis felaktiga 
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meningsbyggnader eller oväsentliga ljud vi inte tycker fyller någon funktion för budskapet. 
Dock är vi medvetna om att detta kan påverka vår tolkning av det empiriska materialet. 
Vidare beskriver Bryman (2011) replikerbarhet, att studien är möjlig att upprepa och således 
uppnå samma resultat och även detta ökar tillförlitligheten. Vi har i uppsatsen gjort en 
noggrann beskrivning av de genomförda stegen genom uppsatsen, vilket gör det möjligt för 
andra forskare att replikera studien. Dock är det inte säkert att resultatet blir detsamma trots 
att samma metod används. Att resultatet inte blir detsamma, likt denna uppsats kan bero på 
att uppsatsen syftar till enskilda socialsekreterares upplevelser och våra tolkningar av deras 
upplevelser. Våra tolkningar är även dessa olika och baseras på de erfarenheter och 
förförståelse som vi besitter.  
 
Uppsatsen påverkas även av giltighet. Giltighet handlar enligt Bryman (2011) om huruvida 
uppsatsen undersöker det den avser att undersöka. Då uppsatsen avser att undersöka 
individers upplevelser är det svårt att säkerställa giltigheten i respondenternas svar. För att 
bekräfta att vår intervjuguide fångar vårt syfte och frågeställningar genomfördes en 
pilotstudie. Dock är varje intervju individuell och huruvida empirin från intervjuerna 
besvarade syftet och frågeställningarna varierade mellan socialsekreterarna.   
 

Etiska krav 
Informationskravet 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenterna om vad studien syftar 
till att undersöka, att deltagandet i studien är frivillig och att respondenten har rätt att avbryta 
sitt deltagande i studien när de vill (Vetenskapsrådet, 2002).   
Av det som framgår av informationskravet är det viktigt att respondenten informeras om att 
deltagandet i uppsatsen är frivilligt. Vidare ska respondenten informeras om att denne 
kommer att avidentifieras samt att allt som framgår i intervju, personliga uppgifter och 
upplevelser förblir anonyma i studien. Respondenten kommer få en informationsblankett 
skickad till verksamheten för att ta del av denna information skriftligt. 
 
Samtyckeskravet 
När forskaren ska genomföra en studie behövs ett samtycke från respondenten där det tydligt 
framgår att respondenten samtycker till att medverka i undersökningen. Ett så kallat 
samtyckeskrav (Vetenskapsrådet, 2002).  Innan intervjun genomförs ska en 
informationsblankett skickas till verksamheten där deltagaren skriftligt får ta del av 
informationen. Fortsättningsvis ska informationsblanketten medtas för varje intervjutillfälle 
där respondenten kan ge sitt medgivande till att delta i uppsatsen. 
 
Konfidentalitetskravet 
Av det som framgår av konfidentialitetskravet ska forskaren avidentifiera respondenterna för 
att försvara och skydda personliga uppgifter för att inte utomstående ska ta del av dessa 
(Vetenskapsrådet, 2002).  De etiska kraven skyddar socialsekreteraren från att identifieras av 
kollegor, chefer eller klienter. Viktigt att tänka på är att inspelningarna förvaras i säkerhet 
exempelvis på ett USB minne. Vidare ska inspelningarna kodas till exempel socialsekreterare 
1, socialsekreterare 2 och inte nämna socialsekreterare vid namn. Men när det kommer till att 
skriva det som har framgått av socialsekreterare ska olika namn fingeras för att kunna skapa 
en levande läsning för läsaren.   
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Nyttjandekravet 
Med nyttjandekravt innebär att data som samlas in under intervjuerna endast får användas till 
uppsatsens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  Genom att socialsekreterarna är medvetna om 
att det som framkommer i intervjun endast skall användas till uppsatsens forskningsändamål 
kan det bidra till att de känner sig trygga att delta i intervjuerna. 

Etiska överväganden 
Uppsatsen baseras på intervjuer av socialsekreterare i en mindre verksamhet där de 
verksamma socialsekreterarna självmant har talat om för sina kollegor att de ska delta i 
intervjun. Kalman och Lövgren (2012) hävdar att det är forskarens ansvar att ha en etisk 
medveten reflektion genom forskningsprocessen. I uppsatsskrivandet har vi hamnat i etiska 
dilemman som till viss del begränsat oss.  Att respondenterna berättat för kollegor att de 
medverkat i vår uppsats har bidragit till att det varit vårt ansvar att vara varsamma om vilken 
information vi kan använda oss av i uppsatsen. Till exempel har vi inte kunnat skriva 
respondenternas beskrivningar om antalet år socialsekreteraren varit verksam inom 
verksamheten eller socialsekreterarens ålder. Detta för att det inte ska kunna gå att urskilja 
vilken socialsekreterare vi har intervjuat. Vi har således blivit begränsade att delge en viss 
personlig information i uppsatsen trots att det varit av relevans för vårt resultat. Utifrån att vi 
har hindrats från att skriva personbeskrivningar kan läsaren inte få en uppfattning om viktiga 
aspekter, vilket kan ha påverkat socialsekreterarens svar och uppsatsens resultat. Således har 
vi även blivit begränsade eftersom vi inte har kunnat analysera skillnader mellan 
socialsekreterarna svar. Att alla inom verksamheten har kännedom om vilka som har 
medverkat i intervjuerna kan en tänkbar implikation vara att socialsekreterarna inte svarar 
fullständigt på vissa frågor då de vill visa lojalitet till arbetsgivare och kollegor. 
 
	
Metoddiskussion	
Den semistrukturerade intervjuguiden har möjliggjort ett utrymme för respondenterna att tala 
fritt har även vi en frihet och flexibilitet att ställa följdfrågor utan att strikt behöva följa 
intervjuguiden. Dock kom vi att upptäcka olika saker, vilket vi tidigare utifrån vår 
förförståelse inte hade räknat med/uppmärksammat. Detta är en av de stora styrkorna med 
semistrukturerade intervjuer. Tidvis upplevde vi att respondenterna hamnade i sidospår som 
inte handlade om vårt syfte med uppsatsen. Vi valde ändå att lyssna till respondenterna för att 
inte bryta samtalets dynamik. I vissa fall var sidospåren irrelevanta men ibland kunde de 
generera nya tankar som vi tidigare inte hade funderat på. Den kunskap som producerades i 
mötet med respondenterna bidrog till att en ny teori, New Public Management, genererades i 
uppsatsen. I enlighet med Bryman (2011) är det positivt när en kvalitativ forskare kan 
generera ny information samt när forskaren belyser det som upplevs som betydelsefullt för 
respondenten och som forskaren själv inte tänkt på innan. En svaghet med den valda metoden 
är att vi ibland upplevde att respondenterna gav oss önskvärda svar detta i enlighet med 
Edvardsson (2003) som skriver om suggestion, vilket handlar om att respondenten svarar 
utifrån vad denne tror förväntas. Detta kan härleda till att respondenterna inte berättar det 
dem egentligen vill och deras svar påverkas av hur vi ställer våra frågor. Av den anledningen 
påverkas uppsatsens resultat och slutsats och vi kan inte säkerställa att replikerbarheten av 
uppsatsens syfte och frågeställningar kan ge samma resultat om studien upprepas.  
 
Under uppsatsprocessen har vi varit självkritiska till hur vi analyserat det empiriska 
materialet utifrån att tolkning använts som analysmetod. Utifrån att vi hade vår VFU på 
verksamhet försörjningsstöd hade vi redan en uppfattning kring nysvenskars behov av 
försörjningsstöd och att exempelvis socialsekreterarens tidsbrist var en orsak till detta. 
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Samtidigt som en tolkningsprocess sker av det empiriska materialet har vi parallellt diskuterat 
med varandra om det vi har skrivit i analysen är en tolkning eller om det är vår förförståelse 
som styr oss. Utifrån att vi genomgående i uppsatsen lyft upp kritisk reflektion har vi varit 
medvetna om att vår tolkning påverkar uppsatsens olika delar och att vi inte kan tänka bort 
oss själva i tolkningsprocessen detta i enlighet med Boreus och Bergström (2012).  
 
Urvalet av respondenterna gjordes medvetet utifrån vissa förutbestämda kriterier såsom ålder, 
erfarenhet och utbildning. Anledningen till detta var att vi ville få olika perspektiv samt 
urskilja olikheter mellan respondenterna. Svagheterna med att medvetet välja olika 
respondenter blir att vi i förväg har bestämt att det finns skillnader mellan de olika 
respondenterna vilket kan påverka vår tolkning av empirin. Vidare kan ett urval som inte är 
målinriktat leda till att vi inte får en helhetsbild kring hur socialsekreterare kan motverka 
fenomenet, till exempel om socialsekreteraren arbetet 4 månader eller 14 år. 
 
Till en början var tanken att vi skulle intervjua fem socialsekreterare. Men på grund av 
socialsekreterarnas upplevda arbetsbelastning kunde enbart fyra av dem delta. Vi övervägde 
att ha en telefonintervju på grund av att fem intervjuer var vår tanke från början. När vi 
transkriberade och kodade intervjuerna upplevde vi att svaren påminde om varandra och 
således ansåg vi att vi hade tillräckligt med empiriskt material. Dock kan vi inte förutse att en 
femte intervju inte hade tillfört något nytt eller nya tankar eftersom varje enskild 
socialsekreterare tolkar frågorna olika. Utifrån att vi haft vår verksamhetsförlagda utbildning 
på försörjningsstöd kan det ha påverkat socialsekreterarnas svar till exempel att 
socialsekreterarna har tidigare kännedom om vad vi vet. Vi är medvetna om att intervjuerna 
även kan ha haft en inverkan på socialsekreterarna och fått dem att reflektera över sitt arbete. 
 
Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer resultatet presenteras under fem teman där det empiriska materialet 
kommer analyseras utifrån de valda teorierna och begrepp samt forskning. I det första temat 
“vad utmärker målgruppen nysvenskar” kommer specifika svårigheter att arbeta med 
målgruppen nysvenskar analyseras och presenteras. Det andra temat “kulturella skillnader” 
kommer belysa socialsekreterarnas upplevelser av att arbeta med nysvenskar från olika 
kulturer att presenteras och analyseras. Under det tredje temat “Socialsekreterarens verktyg i 
arbetet” kommer verksamhetens resurser presenteras och analyseras. I det fjärde temat 
“Arbetsvillkor och utrymme att bedriva ett professionellt arbete” kommer socialsekreterarens 
tolkningsutrymme i handläggningsprocessen analyseras och presenteras. I det femte temat 
“Den administrativa bördan” kommer socialsekreterarens upplevda arbetsbelastning 
presenteras och analyseras. I det sjätte temat “Vad krävs för att kunna arbeta professionellt” 
kommer socialsekreterarens tankar och önskemål om hur de skulle vilja arbeta presenteras 
och analyseras.  

Vad utmärker målgruppen nysvenskar  
I intervjun med samtliga socialsekreterare belystes svårigheterna med att arbeta med 
nysvenskar. En av de återkommande svårigheterna är språket. En del nysvenskar har på 
grund av sin kultur inte fått möjligheten att gå i skolan i sitt hemland för att lära sig att läsa 
och skriva på sitt hemspråk. Avsaknaden av en skolgång har bidragit till att vissa nysvenskar 
är analfabeter, vilket försvårar möjligheten för dem att lära sig det svenska språket och 
komma ut i egenförsörjning. När nysvenskar kommer till Sverige möts de av en ny kultur, 
vilket ofta skiljer sig från den kultur de är vana vid och som bland annat förutsätter att 
medborgarna kan läsa och skriva, ett så kallat papperssamhälle.  Socialsekreterarna beskriver 
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att det är ett stort kliv att komma från en kultur där papper inte använts i samma utsträckning 
som de gör i den svenska kulturen.  
 
Socialsekreterarna belyser att det är en stor omställning att komma till en ny kultur och att det 
krävs engagemang och ambition från nysvensken för att integreras. Socialsekreterarna 
upplever att de behöver förklara för nysvensken hur det svenska systemet ser ut för att denne 
ska kunna få en förståelse för de krav och uppgifter socialsekreteraren begär. Gunilla 
förklarar detta genom att exemplifiera: 
 
(...)det kan vara svårt, jag tänker i Sverige är vi väldigt beroende, jag menar vi ska ha 
papper på allt och det blir ju en skillnad när man kommer från ett land där man knappt sett 
papper. Så ibland kan jag uppleva att det är många som tycker att det är jobbigt att vi kräver 
mycket papper. Ibland kan dom säga ” men jag säger ju att jag har en hyra på de” och så får 
jag svara att jag behöver underlag på det. Så det är ju sådana saker tänker jag - Gunilla 
 
Lina och Sara uppger att en svårighet för nysvenskar är när de inte har möjlighet att klara det 
svenska språket inom de få timmar som SFI (Svenska för invandrare) erbjuder. En anledning 
kan vara att det är analfabeter. Då SFI är en avancerad nivå för analfabeter erbjuds 
suggestopedi av Jobbcenter. Suggestopedi är för kvinnor som behöver lära sig det svenska 
språket på en grundläggande nivå och/ eller inte behärskar sitt modersmål. Att vara analfabet 
kan följaktligen leda till att nysvenskar inte kan få en sysselsättning som kan bidra till att de 
kommer ut ur försörjningsstöd. Trots att kvinnliga nysvenskar erbjuds suggestopedi är det 
endast några av dessa som lär sig det svenska språket på detta vis. Gunilla uppger att 
svårigheter med att lära sig det svenska språket kan leda till att nysvenskar väljer att umgås 
med landsmän som talar samma språk och således utvecklar de inte det svenska språket. 
Gunilla önskar att nysvenskar skulle praktisera det svenska språket ytterligare än bara på SFI 
genom exempelvis “språkvänner”. En språkvän är enligt Gunilla en medborgare som 
självmant vill umgås med en nysvensk i syfte att delge det svenska språket samt integrera 
nysvensken i det svenska samhället. Dock upplever Gunilla att det ligger i medborgarnas 
intresse att bli “språkvän” men upplever att det finns för få som ställer upp. Lisa beskriver att 
nysvensken behöver ta eget initiativ för att utveckla det svenska språket genom att närvara på 
“språkcafe” där nysvensken kan möta andra människor och där syftet är att tala svenska. Lina 
exemplifierar språket som en svårighet i sitt arbete och förklarar: 
 
Jag tror dels att det kan handla om svårigheten ..med just språkutveckling. Till exempel om 
man kanske har gått på SFI A och man klarar inte det och man har gjort alla sina timmar 
och det är liksom slut man får inget mer. Och svårigheten, det finns liksom svenska på 
jobbcenter. Men det finns en enorm svårighet att utveckla svenska och det blir svårt att 
komma vidare.. när det inte funkar och ibland kan det bero på att man kanske är 
analfabet..en del kan inte läsa eller skriva på sitt egna språk och då är det otroligt hög 
tröskel för att lära sig svenska när man inte kan på sitt eget språk. Och där tror jag att man 
behöver jobba mycket med dem och det tror jag säkerligen att SFI gör. Och jag tror att man 
behöver jobba intensivt med dem för att få till det. - Lina 
 
Forskning belyser att ett bristande språk är en av de flera faktorer som kan bidra till att 
invandrare hamnar i långvarigt försörjningsstöd då språket hindrar dem från att komma ut i 
arbetslivet (Bergmark & Bäckman, 2004, Mood, 2011; Bergnehr 2014).  Utifrån detta blir en 
tolkning att nysvenskarnas bristande språk begränsar socialsekreterarens möjlighet att få ut 
dem i egen försörjning eftersom ansvaret att lära nysvenskar språket inte är en del i 
socialsekreterarens arbetsuppgift. Dock blir socialsekreterarens uppgift att hänvisa 
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nysvensken till relevanta insatser där språkhjälp erbjuds. I en studie av Bergnehr (2014) 
framgår det att invandrarkvinnor har svårt att få ett arbete på grund av arbetsmarknadens 
krav, vilket har bidragit till att de har haft försörjningsstöd i minst fem år. Då 
arbetsmarknadens krav är höga är detta en samhällelig faktor som socialsekreteraren inte kan 
styra över eller påverka. Detta är en faktor som försvårar socialsekreterarens arbete med 
nysvenskar och hur deras långvariga bidragsberoende kan motverkas då problemet ligger 
utanför verksamhetens nivå.  
 
Likt det Lina beskriver gällande nysvenskars språksvårighet upplever Gunilla att samhället 
ska vara mottagliga för att möta nysvenskar och förklarar:  
 
Det man kan göra, som alla kan göra, är att vara mer öppna och att man skulle tjäna mycket 
på att vara exempelvis språkvän eller vara så ”du kan komma hem till mig och min familj”, 
då tror jag att man kommer in mycket lättare i det svenska samhället än om man är med bara 
sina, men tyvärr så är ju inte alla… eller jag tror att många av oss har blivit lite rädda, jag 
tror hela svenska samhället skulle tjäna om vi va mer öppna för varandra och släppte in. - 
Gunilla  

Kulturella skillnader  
Socialsekreterarna upplevde att det i mötet med nysvenskar existerar kulturella skillnader 
som påverkar nysvenskars möjlighet att kan komma ut i egen försörjning. Socialsekreterarna 
uppger att kulturella missförstånd har kunnat lösas genom samtal medan andra kulturkrockar 
som exempelvis varit av religiös karaktär har varit för komplexa att lösa genom samtal. 
 
Lina exemplifierar en situation där en man inte skakade hand med henne när hon hälsade 
honom välkommen. Lina uppger att stämningen blev spänd mellan henne och nysvensken. 
Genom att Lina, med hjälp av tolken, diskuterade missförståndet som hade uppstått med 
mannen, upplevde Lina att stämningen blev avslappnad. Enligt mannens kulturella 
värderingar och synsätt ska en man visa respekt för en kvinna och således ska han inte skaka 
hand med henne. Men utifrån den kulturen Lina har växt upp gäller motsatsen.  Genom en 
dialog där båda fick berätta om orsaken bakom deras handlande kunde de förstå varandra och 
lösa missförståndet.  
 
En viktig aspekt utifrån ovan är att socialsekreteraren behöver ta sig utrymme att föra en 
dialog med nysvensken när missförstånd uppstår. Det är viktigt för att kunna förstå varandra 
och bygga upp en relation till sin klient som vidare kan ligga till grund för ett 
motivationsarbete med klienten. Undanröjande av sådana missförstånd som kan uppkomma 
av kulturella olikheter är nödvändigt för att kunna enas om gemensamma mål, exempelvis att 
nysvensken ska klara sina studier eller närma sig egen försörjning. Relationen mellan 
socialsekreteraren och nysvensken är en bärande princip i ett möte för att skapa ett avslappnat 
samtal som ger utrymme för olika värderingar och hur det kan förstås utifrån olika kulturer.   
Sara och Gunilla upplevde att det i mötet med nysvenskar förekommit situationer där 
socialsekreterarna anser att de har erbjudit lämpliga insatser.  Dock har inte insatserna tagits 
emot av nysvensken på grund att de inte varit lämpliga utifrån nysvenskens kultur. 
 
Vi hade exempelvis en diskussion om det här med bön. Då var det en kvinna som ville ut i 
praktik men hon ville inte frångå sina bönestunder, någonting exempelvis att be före, under 
eller efter rasterna. Utan hon ska be den tiden hon är van att be och då kan det bli svårt, för 
visst man kan ha sin tro men det kanske inte går att kräva att du ska gå ifrån en praktik eller 
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från ett arbete en timme. Då drog jag ett exempel för den kvinnan ”om jag är busschaufför 
kan jag stanna bussen för att det är min bönestund?  - Gunilla 
 
Beskrivningen ovan kan i enlighet med Lidskog och Deniz (2009) vara en kulturkonflikt där 
det råder motsättningar mellan individer om vad som anses vara rätt och fel, gott och ont, bra 
och dåligt (ibid). En möjlig tolkning utifrån detta är att socialsekreteraren kan erbjuda 
klienten insatser som i längden kan bidra till egen försörjning, men socialsekreteraren kan 
inte tvinga klienten att ta emot insatsen utan detta är klientens ansvar. En annan tolkning kan 
vara att kvinnans religion och vad hon anser är rätt begränsar hennes möjligheter att komma 
ut i arbete eftersom hon inte var villig att anpassa sina bönestunder efter praktikens tider. Att 
hon inte är villig att kompromissa kan vara en möjlig förklaring till att kvinnan hamnar i 
försörjningsstöd under en längre period. 
 
I intervjun med Sara belyser hon en annan aspekt av kultur som begränsar socialsekreterarens 
möjlighet att arbeta med en del nysvenskar. Sara uppger att hon möter kvinnor där kulturen 
bland annat har präglats av att kvinnan ska vara hemmafru och inte arbeta. Dessa kvinnor har 
inte gått i skolan utan de har stannat hemma och tagit hand om hemmet. Sara beskriver att 
hon möter ett motstånd av dessa kvinnor eftersom deras värdegrund kring arbete skiljer sig 
från den som finns inom den svenska kulturen. 
 
Enligt Lidskog och Deniz (2009) uppstår kulturkrockar till följd av missförstånd, okunskap 
eller när individer känner sig otrygga. Det kan handla om tankar kring normer och 
värderingar men även tankar om hur en individ vill leva (ibid). En möjlig tolkning utifrån 
kultur och det motstånd den kan medföra är att socialsekreterarens arbete underlättas av att ha 
kännedom och förståelse om vilka kulturella värderingar deras nysvenskar har för att kunna 
bemöta dem och erbjuda lämpliga insatser. Avsaknad av förståelse för andras kulturer kan 
försvåra arbetet för socialsekreterare att motverka ett långvarigt försörjningsbehov. Vidare 
kan en annan tolkning vara att socialsekreteraren inte kan arbeta med nysvenskar som inte är 
villiga att ta emot insatser som verksamheten har att erbjuda. Det framstår därför som viktigt 
att det finns utrymme för socialsekreterarna att föra en dialog med nysvenskarna om vad som 
gäller i den svenska kulturen och hur socialsekreteraren kan möjliggöra och förena en 
etablering i arbetslivet med den egna kulturen. För detta krävs tid och möjlighet att sätta sig 
in i främmande kulturer. Således kan nya typer av insatser vara nödvändiga att utveckla. 
Vilka insatser har man då tillgång till? 

Socialsekreterarens verktyg i arbetet 
I intervju med socialsekreterare berättade de om vilka insatser och samarbeten de har att 
arbeta med inom verksamhetens ramar. De insatser verksamheten har är bland annat det 
socialsekreterarna kallar “verkstad”, Jobbcenter. Till Jobbcenter remitteras försörjningstagare 
där praktisk hjälp och stöd erbjuds, till exempel att skriva cv, söka jobb och lära sig det 
svenska språket. För vissa nysvenskar är SFI en avancerad nivå och således erbjuds så kallad 
suggestopedi. Deltagarna i suggestopedi får praktiskt träna det svenska språket genom att till 
exempel få sätta ord på olika känslor bilderna visar. Förutom detta samverkar verksamheten 
med olika myndigheter, bland annat Arbetsförmedlingen och SFI. Samarbetet med 
Arbetsförmedlingen är att gemensamt arbeta för att klienten ska komma ut i studier eller i 
praktik som eventuellt kan leda till en anställning. Socialsekreterarna har ett samarbete med 
SFI för att kunna kontrollera att nysvenskar fullföljer sina studier. Dessutom signalerar SFI 
till socialsekreterarna när SFI uppmärksammar att en nysvensk inte gör språkliga framsteg.  
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Samtliga respondenter upplever att insatserna på Jobbcenter ger goda förutsättningar för 
nysvenskar att komma ut ur försörjningsstöd. Sara och Lina uppger att socialsekreterarens 
uppgift är att handlägga nysvenskens ansökan och därefter arbetar Jobbcenter aktivt med 
nysvensken. Sara upplever att insatsprocessen ibland kan fördröjas på grund av att det inte 
finns resurser tillgängliga och klienten går utan insats till exempel när Arbetsförmedlingen 
inte har tillräckligt med utbildningsplatser. 
 
Sara och Lina framhäver betydelsen av att remittera nysvensken till bland annat Jobbcenter 
för att klienten succesivt ska få verktyg för att komma ut i egen försörjning. Detta i enlighet 
med Stranz och Wiklund (2012) som beskriver att det är socialsekreterarens uppgift att 
hänvisa klienten till en insats där personalen kan arbeta preventiv för att klienten inte ska 
hamna i långvarigt försörjningsstöd (ibid). Utifrån detta kan en tolkning vara att 
förväntningarna som socialsekreterarna har på sig inom verksamheten uppfylls genom att de 
remitterar nysvensken till relevanta insatser. Dock upplever socialsekreterarna att arbete med 
nysvensken begränsas på grund av att det inte finns tillräckligt med resurser. En 
socialsekreterare förklarar: 
 
(...) Jag har en nu som jättegärna vill gå den utbildningen och pratar jätte bra svenska och 
det hade varit perfekt för henne att få komma ut för att hon är väldigt driven, men att det inte 
finns platser då Arbetsförmedlingen har väl köpt in ett visst antal platser till den kursen, så 
aa, att det blir så är surt. – Sara 
 
Lisa och Sara är fundersamma till om insatserna som erbjuds är tillräckliga för att 
nysvensken ska komma ut ur försörjningsstöd. Sara uppger att kvinnliga nysvenskar är 
positiva till Suggestopedi som erbjuds av Jobbcenter. Dock är Sara tveksam om nysvenskarna 
utvecklas i den mån som krävs för att stå till arbetsmarknadens förfogande. Gunilla upplever 
att nysvensken behöver öva mer på det svenska språket utöver timmarna som erbjuds inom 
insatsen. Lina beskriver att det inte alltid handlar om att nysvensken ska komma ut i ett arbete 
utan även om att skapa en meningsfull tillvaro, vilken de kan få på Jobbcenter. Lisa förklara: 
 
(...) Jag tycker att exempelvis att två timmar i veckan på Jobbcenter inte är tillräckligt och 
kan leda till något. – Lisa 
 
Heimonen (2011) skriver att det är viktigt att klienten erbjuds en insats. Detta för att klienten 
inte ska isolera sig i hemmet, vilket har visat sig vara en återkommande effekt vid ekonomisk 
utsatthet. En tolkning utifrån socialsekreterarnas upplevelse om att nysvenskar har för få 
timmar av insatser, kan vara att nysvenskar behöver fler timmar för att utvecklas och skapa 
rutin i vardagen. Detta för att inte riskera att de isolerar sig i hemmet och hamnar i ett 
långvarigt behov av försörjningsstöd. En annan tolkning kan vara att även om det är för få 
timmar för att kunna utvecklas kan det för nysvensken vara meningsfullt att ha något att gå 
till. Å andra sidan kan en tolkning vara att två timmar inte är tillräckliga för att skapa en 
meningsfull tillvaro eller att komma ut ur försörjningsstöd. Samverkan med andra aktörer är 
nödvändigt på grund av att verksamheten, försörjningsstöd, inte kan motverka ett långvarigt 
försörjningsbehov utan andra myndigheter och i enlighet med Danermark (2004) är det 
genom samverkan en socialarbetare kan hjälpa sin klient på bästa sätt. 

Arbetsvillkor och utrymme att bedriva ett professionellt arbete 
Det socialsekreteraren utgår från när de handlägger ärenden är socialtjänstlagen, en ramlag 
som lämnar utrymme för tolkning samt ekonomiska riktlinjer, där kriterierna för rätt till 
bistånd stadgas. Samtliga respondenter är överens om att de har en tydlig struktur när de ska 
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handlägga ärenden.  Förutom lagar och riktlinjer framgår det av socialsekreterarna att 
arbetslivserfarenhet och antalet år en socialsekreterare varit verksam inom försörjningsstöd 
har en inverkan på hur socialsekreterare bedriver arbetet. Socialsekreterarna upplever även att 
arbetet påverkas av verksamhetens ekonomiska möjligheter gällande fortbildning för att 
socialsekreterare ska få utökad kunskap kring nysvenskar och bidragsberoende. 
Socialsekreterarna anser att riktlinjerna är tydliga, men att de även lämnar ett 
tolkningsutrymme. Utifrån det tolkningsutrymmet socialsekreteraren har kan de till exempel 
besluta om särskilda skäl för bistånd. Lina, Sara och Gunilla uppger att särskilda skäl kräver 
en motivering i beslutet och att det särskilda skälet beslutas i samråd med chefen. Sara 
uppger att tolkningsmöjligheten kan variera beroende på vilken chef verksamheten har. Detta 
exemplifierar Sara genom att förklara: 
 
Ja, ibland, det beror lite på, vår chef nu är ganska rak och då ställer man en fråga och så får 
man ett svar. Tidigare har vi haft en diskussion så att alla får komma med sina input och det 
har varit bra för då får man ta del av olika tankar och man får ett bredare perspektiv (...) 
Men riktlinjerna tycker jag är tydliga men ibland så finns det mycket som inte står så att man 
får tolka eller om det är särskilda skäl och så. – Sara 
 
Det som framgår av Sara är att ledningen inte lämnar tillräckligt med utrymme för tolkning, 
vilket kan förstås vara att socialsekreterarnas möjligheter att använda sin kunskap kan bli 
begränsade och därmed begränsas också deras handlingsutrymme. Breit m.fl (2016) och 
Grape m.fl (2006) skriver att socialarbetarens handlingsutrymme är kopplat till att tolka och 
tillämpa regler samt föreskrifter. Men beroende på verksamhetens utrymme för olika 
tolkningar kan socialarbetarens handlingsutrymme variera (ibid). Utifrån att 
socialsekreteraren har en direktkontakt med sin klient och har kännedom om klientens 
situation kan en tolkning vara att en strikt chef upplevs begränsa deras möjligheter att 
uppfylla nysvensken behov. Johansson (2007)  skriver att en socialsekreterare ska få 
utrymme att argumentera för sin åsikt utifrån sin kunskap och erfarenhet (ibid). Att 
socialsekreteraren begränsas av chefens direktiv kan leda till socialsekreteraren ifrågasätter 
sin kunskap och inte ges möjlighet att vidga sitt handlingsutrymme för att uppfylla klientens 
behov.   
 
Samtliga respondenter beskrev att riktlinjerna är desamma oberoende om klienten är 
nysvensk eller inte. Gunilla uppger att riktlinjerna är utformade för att motverka ett 
långtidsberoende men att fler verksamheter än bara försörjningsstöd behövs för att arbeta 
förebyggande med nysvenskar. Lisa uppger däremot att riktlinjerna inte är förebyggande för 
att motverka att nysvenskar inte ska hamna i ett långvarigt försörjningsstöd och förklarar: 
 
Man skulle ta hänsyn till deras resurser istället för att det blir SFI eller validering för en 
del... man tar inte vara på deras kunskaper och resurser. För det finns dem som har höga 
utbildningar men inte jobbat i Sverige (…) Ibland känns det som att de är nollade när de 
kommer hit men att det har jobbat kanske i tjugo år i sitt hemland. -  Lisa 
 
Att socialsekreterarna har skilda åsikter kring om riktlinjerna är förebyggande eller inte kan 
variera beroende på hur socialsekreterarna uppfattar riktlinjerna.  Svensson m.fl. (2008) 
skriver att handlingsutrymmet och insatserna påverkas av professionella tolkningar och 
individuella faktorer hos socialarbetaren och klienten. Även Breit m.fl. (2016) skriver att 
gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme påverkas av gräsrotsbyråkratens arbetslivserfarenhet 
och kunskap. En tolkning utifrån detta kan vara att beroende på vilken kunskap och 
erfarenhet socialsekreteraren har kommer dennes tolkning av regelverket att skilja sig åt. 
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Trots skilda åsikter kring regelverket indikerar Lisas beskrivning på att socialsekreterarens 
kunskap och erfarenhet begränsas av riktlinjerna eftersom dessa inte ger utrymme för 
socialsekreteraren att använda nysvenskens individuella resurser.  
Vidare uppger respondenterna att de använder färdiga mallar vid handläggning av klientens 
ansökan, dock måste de motivera sitt beslut. Gunilla beskriver att varje nysvensk är unik och 
att arbetet ser olika ut beroende på klientens behov. Lipsky (1980) skriver att 
gräsrotsbyråkrater möter olika människor med komplexa situationer och således kan inte 
riktlinjerna appliceras direkt på klienten. Svensson m.fl. (2008) hävdar att det inte finns enkla 
modeller och manualer inom det sociala arbete och således förutsätter det att socialarbetaren 
självmant använder sin erfarenhet och formar sig en yrkesidentitet för att bli trygg i sin 
yrkesroll. En tolkning av detta är att mallarna kan upplevas vara en trygghet för 
socialsekreteraren då det vet vad de har att utgå från. Dock krävs det att socialsekreteraren 
gör egna bedömningar och motiverar vid särskilda skäl och detta förutsätter att denne är säker 
i sin yrkesroll och vet hur denne ska handla utifrån sin profession då alla nysvenskar har 
unika behov. Å andra sidan kan en tolkning vara att mallarna får socialsekreteraren att endast 
tänka inom mallen, vilket möjligtvis kan leda till att socialsekreteraren brister i reflektion och 
går miste om viktiga detaljer för utredningen. 
 
Utifrån att socialsekreterarna arbetar inom en verksamhet, försörjningsstöd, intar 
socialsekreterarna en yrkesroll och den yrkesrollen medför förväntningar, detta hävdar även 
författarna (Dellgran & Höjer, 2000; Olsson & Gullberg, 1986). Gunilla förklarar: 
 
(...) som dom flesta som kommer hit säger ” ge mig ett jobb”, aa men du måste kunna 
svenska först, men dom vill gärna att jag ska komma med förslag på ett jobb – Gunilla 
 
En tolkning är att socialsekreterare inte bara har förväntningar från verksamheten utan även 
från nysvensken. Detta i enlighet med Svensson m.fl (2008)  som skriver att yrkesrollen 
medför rollförväntningar från verksamheten/ arbetsgivaren, klienten och socialsekreteraren 
själv. Utifrån ovan citat kan en tolkning vara att nysvensken har en förväntning på sin 
socialsekreterare och att det är dennes uppgift att ordna ett arbete för nysvensken. 
Nysvenskens förväntan skiljer sig dock från socialsekreterarens egen uppfattning om sig själv 
då samtliga respondenter uppger att deras uppgift är att handlägga ansökan och arbeta mot en 
förändring och är inte en arbetsgivare. Utifrån socialsekreterarens perspektiv är det 
nysvenskens ansvar att exempelvis lära sig språket och stå inför arbetsmarknadens 
förfogande. verksamhetens förväntning på socialsekreteraren är att hänvisa nysvenskarna till 
relevanta insatser och att utbetalningarna sker i tid. Lina förklarar: 
 
(..) Just känslan man vet vad man tycker och känner och ibland vet man inte riktigt vad man 
ska göra. Ibland hamnar man mittemellan..mellan riktlinjer, de klienten säger och det man 
själv tycker och då är det bra att ta upp det i gruppen. – Lina 
 
Varje enskild socialsekreterare har en bild av sig själv i sin yrkesroll. Uppfattningarna om 
yrkesrollen varierar inte enbart mellan socialsekreterarna sinsemellan, utan uppfattningar 
kring socialsekreterarrollen kommer även från samhället. Detta i enlighet med Persson (2012) 
som skriver att samhället har förväntningar och normer om hur en individ bör vara och agera 
samt vilken uppgift individen har i samhället, vilket kallas för identitetsvärlden. Vidare 
beskriver Persson (2012) att det kan förekomma störningar mellan samhällets förväntningar 
på rollen och hur rollen gestaltas i praktiken.  I sin yrkesroll som socialsekreterare upplever 
Sara sig själv som spindeln i nätet och beskriver detta genom att hon samverkar med andra 
aktörer i målet att sträva efter att integrera nysvensken i det svenska samhället. Sara förklarar 



	 29	

att hennes uppgift är att handlägga nysvenskens ansökan och remittera denne vidare till en 
insats som aktivt arbetar med nysvensken. Gunilla beskriver sig själv som myndighetsutövare 
genom att hon exemplifierar att hon representerar en myndighet och inte sig själv som en 
privatperson. Gunilla förklarar: 
 
Jag skiljer på min privatperson och min myndighetsroll, jag är väldigt tydlig. Sedan när jag 
går från jobbet så tar jag inte med mig hem. Men det är något som man måste träna och 
kommer inte på en dag. Sedan kan de vara saker som är jobbiga men man kan ta de och 
bolla och ta hjälp av kollegor och chef.  – Gunilla 

Den administrativa bördan  
Samtliga respondenter upplevde en hög arbetsbelastning. Den främsta orsaken till den 
upplevda arbetsbelastningen var ärendemängden då varje socialsekreterare har cirka femtio 
ärenden att handlägga. Dock beskriver socialsekreterarna att de egentligen ska ha fyrtio 
ärenden för att både hinna med förändringsarbete och beräkningsperiod. Respondenterna 
upplever belastningen problematisk då de inte hinner med förändrings- och 
motivationsarbetet på grund av ökad ärendemängd och det administrativa arbetet i form av 
dokumentation. Sara och Gunilla berättar att de nu har en del anvisningar (nysvenskar) från 
migrationsverket som kräver tid och har särskilda behov, vilket påverkar socialsekreterarnas 
arbetsbelastning. Lina upplever att en del nysvenskar klarar sig själva och följer sin planering 
medan andra nysvenskar kräver mer tid och resurser. Skillnaden mellan de nysvenskar som 
klarar sig själva och de som behöver extra resurser är att de förstnämnda blir bortprioriterade 
på grund av det administrativa arbetet inom verksamheten och därmed upplever 
socialsekreteraren att denne inte har utrymme att träffa nysvenskar det går bra för.  
 
Det är så mycket dokumentation och vi ska göra miniutredningar varje månad. 
Vi kallar dem för miniutredningar, vi skriver kortfattat om det har skett några förändringar 
från föregående månad (..)..men ja hinner inte. Jag har sagt det till chefen att jag inte gör det 
fullt ut.. att det inte har gått. Man måste prioritera att folk får sina pengar i tid. – Lisa 
 
Utifrån ovan begränsas handlingsutrymmet av ärendemängden. Gemensamt för samtliga 
intervjuer var att socialsekreterarna upplevde att ett ökat administrativt arbete ligger till 
hinder för kvalitativa insatser, bland annat uppföljningar och förändringsarbete. 
Socialsekreterare upplever uppenbarligen tidsbrist. Tidsbristen är en förklaring till att 
socialsekreteraren inte hinner träffa sin klient för att motivera nysvensken att komma ut i en 
egenförsörjning. Om socialsekreterarna inte hade behövt fokusera på det administrativa 
arbetet och dokumentation skulle förutsättningarna för att ägna tid åt uppföljningar med 
nysvenskar avsevärt förbättras. I ovan nämnt är uppföljningar betydelsefulla eftersom det 
handlar om att delvis motivera och delvis följa upp om den erbjudna insatsen fortfarande är 
lämplig. Däremot upplever Sara att det är bra med det ökade kravet på dokumentation kring 
miniutredningar varje månad. Sara uppger att miniutredningar ger henne kontroll över 
klientens situation. Om det inte hade funnits miniutredningar finns en risk att nysvenskar går 
utan planering eller en planering som är olämplig utifrån deras behov. Sara förklarar: 
 
Även fast det är väldigt mycket mer jobb än vad vi hade tidigare så känns det som att det 
lönar sig, nu har vi liksom koll, skulle vi inte ha koll så måste vi ta reda på det innan vi fattar 
ett beslut. – Sara 
 
Eftersom planeringen ska leda till att klienten kommer ut ur försörjningsstöd blir det viktigt 
att socialsekreteraren har kontroll på vad klienten gör varje månad, samt att klienten följer sin 
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planering. Detta för att klientens rätt till bistånd ska kunna bedömas. Dock handlar 
planeringen inte endast om rätt till bistånd utan även att klienten successivt ska genomgå en 
personlig utveckling och närma sig egenförsörjning. 
 
Ärendemängden leder enligt socialsekreterarna till tidsbrist och följden blir att 
socialsekreterarna upplever att de inte hinner med motivations- och förändringsarbete med 
nysvenskar. Socialsekreterarna upplever att det är deras arbetsuppgift att hänvisa nysvensken 
till relevanta insatser, till exempel Arbetsförmedlingen eller deras egen insats Jobbcenter. 
Sara berättar att förutom att hänvisa klientens till relevanta insatser är kärnan i 
försörjningsstöd att arbeta mot ett förändringsarbete med nysvensken, men att 
ärendemängden inte ger utrymme för detta, hon förklarar: 
 
När jag började var det 40 som var en heltidstjänst, men vi har aldrig legat på 40, vi har 
alltid legat över, så det har vi alltid pratat om för vi vet att andra kommuner har ungefär 30 
och skulle vi ligga där skulle vi kunna jobba mycket mer med förändringsarbete än vad vi 
kan göra idag, det är det som blir lidande och det är ju det som är själva grunden. Det var 
därför jag sökte det här jobbet för att kunna jobba med förändringsarbete, det är ju själva 
kärnan i att jobba här. – Sara 
 
Verksamheten förväntar sig alltså att socialsekreteraren ska handlägga femtio ärenden och 
samtidigt möta klientens behov och utföra ett förändringsarbete, något som tidigare skulle 
göras med en lägre ärendemängd. Som vi nämnt har socialsekreteraren likt gräsrotsbyråkrat 
en uppgift att ständigt avväga och förena organisationens krav och klientens önskemål och 
behov detta i enlighet med Lipsky (1980). Samtliga respondenter upplever att detta är svårt, i 
vissa lägen omöjligt, att förena olika krav på grund av arbetsbelastningen. Socialsekreterarna 
har således ofta inte möjlighet att möta nysvenskars behov på grund av belastningen och 
förändrings- och motivationsarbetet blir lidande.  Att socialsekreterare inte har tid med 
förändringsarbete kan innebära att nysvenskar hamnar i ett långvarigt behov av 
försörjningsstöd.  Belabas och Gerrits (2015) samt Berkel och Knies (2016) hävdar att 
gräsrotsbyråkrater ofta har begränsad tid och resurser i mötet med klienten och att det 
påverkar både vilka klienter de vill och kan hjälpa, men även kvaliteten utifrån den hjälp 
socialsekreteraren kan erbjuda. Detta med svårigheten att förena organisationens krav och 
resurser med klientens unika behov är ett permanent problem för gräsrotsbyråkrater (Lipsky, 
1980).  
 
Det kan alltid göras mer i form av olika insatser och en god hjälp skruvar upp klientens 
förväntningar på kommande insatser. Men vad som är särskilt intressant här är att utrymmet 
för kvalitativa insatser gentemot klienterna uppenbarligen enligt socialsekreterarna har 
minskat i och med de styrmetoder och de krav på administration som kommit att utvecklas 
idag. Det blir därmed tydligt att respondenterna upplever att de inte har tillräckliga resurser 
och förutsättningar att utföra ett sådant professionellt arbete som de skulle vilja.  
 
Om samhället inte är mottagligt för att möta nysvenskar kan detta i enlighet med det 
Bergnher (2014) visar i sin studie leda till att bidragstagaren upplever att de blir socialt 
exkluderade från samhället. Detta kan vara en orsak till att nysvenskar väljer att umgås med 
sina landsmän och således kan det påverka att de svenska språket inte utvecklas. 
Förekomsten av upplevd social exklusion ligger på en samhällsnivå och även det är utanför 
verksamhetens möjlighet att påverka.   
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Sammanfattning och slutsatser  
Socialsekreterarens arbete med att motverka nysvenskens långtidsberoende av 
försörjningsstöd möter olika svårigheter, vilket begränsar arbetet. Den främsta orsaken är på 
grund av socialsekreterarens upplevda arbetsbelastning samt svårigheter med att hitta 
lämpliga insatser till följd av begränsningar av mer resurser. Även ökad dokumentation 
begränsar socialsekreterarens handlingsutrymme då fokus, från ledningen, hamnar på 
dokumentationen istället för att möta klienten och utföra ett förändringsarbete. 
Socialsekreterares kunskap och arbetslivserfarenhet är en del i beslutsfattandet och den andra 
delen omfattas av riktlinjer socialsekreteraren ska förhålla sig till. Riktlinjerna upplevs enligt 
socialsekreterarna vara tydliga men lämnar samtidigt utrymme för tolkning. Vidare har det 
framgått att en svårighet för socialsekreteraren har varit att möta nysvenskar från andra 
kulturer som skiljer sig från den svenska kulturen. Kulturskillnader om könsföreställningar 
och religiösa tankar och åsikter har dels försvårat socialsekreterarens arbete och dels 
nysvenskens möjlighet att komma ut i ett arbete och närma sig egenförsörjning. Arbetet 
kräver således mycket tid för dialog och motivationsarbete. 
 
Samtliga respondenter önskar att de kunde träffa alla sina klienter för att följa upp och arbeta 
motiverande med dem. Detta för att följa upp om arbetet går åt rätt riktning och för ge 
nysvensken möjlighet att själv beskriva om vilka drömmar denne har i livet. 
Socialsekreterarna upplever att förändringsarbetet brister till följd av ökat administrativt 
arbete. Vidare önskar socialsekreterarna att det kunde gå på fler föreläsningar för att få ny 
kunskap om bland annat kulturer och hur de kan arbeta med nysvenskar eftersom en 
förståelse för olika kulturer är viktigt i mötet med målgruppen. Socialsekreterarna uppger att 
på grund av begränsade resurser finns det inte möjlighet att gå på utbildningar, utan de blir 
begränsade att närvara på de utbildningar som är gratis. Lisa förklarar: 
 
Ja.. om det inte var för ekonomin eller tiden skulle jag vilja träffa dem varje månad och prata 
oftare och ha 30 ärenden, ha en träff varje dag. Man kanske skulle kunna träffa dem då  var 
tredje månad som det är tänkt och följa upp och motivera och fråga hur det går för dem. - 
Lisa 

De kvantitativa styrmetoderna inom verksamheten, dokumentation och ärendemängden styr 
socialsekreterarens handlingsutrymme på grund av att socialsekreterarens arbete är bevakat 
och socialsekreteraren är skyldig att dokumentera. Således blir motivationsarbetet med 
klienten bristfälligt eftersom socialsekreteraren ägnar mer tid åt det administrativa arbetet. 
Därav kan det vara svårt att motverka nysvenskens behov av försörjningsstöd och detta 
grundar sig i NPM som formar verksamhetens arbete. I enlighet med Kullberg (2013) och 
Banks (2012) ökar dokumentationen då socialsekreteraren behöver motivera sina beslut. I en 
studie av Kullberg (2013) har det visats att användningen av NPM inom organisationer 
bidragit till en effekt av ökad arbetsbelastning då fokus ligger på administration, ekonomi och 
budgetnedskärningar. 
 
Diskussion  
Nedan följer en diskussion kring konsekvenserna av att verksamheten, försörjningsstöd, har 
införlivat NPM. Vidare presenteras och diskuteras socialsekreterarens önskan om hur arbetet 
bör bedrivas.   

Försörjningsstöd bör vara en kortvarig lösning, men under de senaste åren har det kortvariga 
behovet minskat medan det långvariga behovet har ökat (Socialstyrelsen 2012; Mood 2011). 
Men hur kommer det sig att nysvenskar hamnar i ett långtidsberoende av försörjningsstöd 
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trots deras engagemang och ambition att bli självförsörjande? Att nysvenskar hamnar i ett 
långvarigt behov av försörjningsstöd är inte förvånansvärt utifrån ett flertal faktorer 
socialsekreterare belyser, vilket begränsar nysvenskarnas möjlighet att komma ut i en 
egenförsörjning. Problematiken föreligger oftast inte hos socialsekreteraren eller nysvensken 
utan problematiken ligger på en samhällelig nivå, en nivå som socialsekreteraren och 
nysvensken har svårt att påverka. I den samhälleliga nivån innefattas bland annat NPM som 
har en inverkan på hur det sociala arbetet inom försörjningsstöd bedrivs. Ståndpunkten i 
NPM är i vilket Kullberg (2013) och Banks (2012) beskriver att det sociala arbetet ska vara 
tillgänglig för insyn och att all dokumentation ska kunna kontrolleras av klienten och 
kontrollorgan. Detta har bidragit till att socialsekreteraren på försörjningsstöd upplever att de 
kvalitativa metoderna har övertagits av kvantitativa styrmetoder, det vill säga den 
administrativa belastningen. Trots socialsekreterarnas medvetenhet om det administrativa 
arbetet kan socialsekreteraren inte undgå detta, då dennes handlingsutrymme styrs av 
verksamhetens struktur. Hur kommer det sig att socialsekreterare som möter klienterna 
dagligen efterfrågar ett kvalitativt arbete, men att de kvantitativa styrmetoderna är den största 
delen i arbetet? Socialsekreterare är gräsrotsbyråkrater (Lipsky, 1980) och det är med hjälp 
av socialsekreterares erfarenheter av att arbeta med försörjningsstöd som det kan tillföra 
kunskap och utveckling av hur det sociala arbetet bör bedrivas för att kunna motverka ett 
långtidsberoende. Det går att resonera huruvida effektivt NPM är i arbetet med klienten då 
NPM bortser från socialsekreterarens kunskaper och utgår från kvantitativa styrmetoder. 
 
Om socialsekreterarna hade mer tid att möta sina klienter och aktivt arbetat med dem hade ett 
långtidsberoende kunnat förebyggas. Följden av NPM blir att socialsekreterarnas arbete blir 
att dokumentera det som har framgått i mötet med nysvenskar istället för att förebygga ett 
långtidsberoende med kvalitativa metoder. Frågan är om inte tid för motivationsarbete i 
längden hade lönat sig mer än insatser där effektiviteten ses utifrån kortsiktiga mått, 
kortsiktigt tänkande, att hinna med så många ärenden som möjligt.  
 
(…)såhär säger säkert varenda socialtjänst i hela Sverige men jag tror att med minskad 
ärendemängd så skulle man ha tid. Sen är det så att rekrytera personal.. och jag är helt säker 
på att vi på försörjningsstöd gör vårt bästa och jag tror att med mindre ärendeantal hade vi 
kunnat träffa klienter oftare och fått en bättre relation till klienterna, jag tycker det är viktigt 
att ha en kontinuerlig kontakt - Lina   
 
Kan då ett professionellt arbete bedrivas inom verksamhetens villkor utifrån NPM? Det 
framgår att ett professionellt arbete inte kan bedrivas i den mån socialsekreteraren önskar då 
socialsekreteraren möter olika utmaningar i arbetet. Dessa utmaningar beror dels på 
socialsekreterarens ärendemängd och dels på de krav yrkesrollen medför. Ärendemängden 
har bidragit till tidsbrist, vilket försvårar för socialsekreteraren då denne hamnar i korsled 
mellan verksamhetens krav och klientens önskan.  Det går att resonera kring varför arbetet på 
försörjningsstöd utgår från att tillgodose verksamhetens förväntningar och inte klientens 
behov när det är det sistnämnda som kan bidra till att de blir självförsörjande. Detta genom 
att socialsekreteraren exempelvis prioriterar att utbetalningen sker i tid istället för att ha 
uppföljningar. Å ena sidan är det positivt att utbetalningen sker i tid för att tillgodose 
nysvenskarnas ekonomiska trygghet som stadgas i SoL 1 kap 1§ där samhällets socialtjänst 
ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och 
aktiva deltagande i samhället. Å andra sidan är försörjningsstöd ett kortvarigt stödsystem och 
således behöver socialarbetaren ges utrymme att utföra ett förändringsarbete, för att kunna 
motverka ett långtidsberoende. I dagsläget finns inte denna möjlighet och det bidrar till att 
socialsekreteraren inte kan utföra ett professionellt arbete och motverka ett långtidsberoende.  
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Vidare forskning 
Vi föreslår att vidare forskning är nödvändig inom området försörjningsstöd för att kunna 
utveckla hur ett socialt arbete inom verksamheten ska bedrivas på ett effektivt sätt. Vår 
uppsats har visat att NPM inte är effektivt. Således anser vi att det är relevant att utföra en 
omfattande studie, med fler respondenter och olika verksamheter, för att kunna belysa om det 
föreligger skillnader kring hur NPM är funktionell och effektiv i praktiken. Ytterligare 
förslag på vidare forskning är att utvärdera verksamhetens insatser för att få en uppfattning 
kring huruvida insatserna är effektiva och bidrar till att motverka ett långtidsberoende.  Ett 
annat förslag är att jämföra vår studerade verksamhet med en annan verksamhet som har färre 
ärenden och främst fokuserar på motivationsarbete för att se om det föreligger någon skillnad 
vad gäller att få ut klienten i egenförsörjning.  
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Bilaga 1 – Skriftligt samtycke för deltagande i studie 
Hej! 
Vi är två socionomstudenter från Örebro Universitet som ska skriva vår C-uppsats om hur 
socialsekreterare kan motverka att nysvenskar hamnar i ett långvarigt behov av 
försörjningsstöd. Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka era upplevelser och erfarenheter 
av att arbeta med nysvenskar som ansöker om försörjningsstöd. 
Vi vill gärna ta del av dina erfarenheter och upplevelser av att arbeta med bidragsberoende 
genom en intervju. Intervjun kommer att spelas in och vi kommer att använda fingerade 
namn i uppsatsen. Om du deltar i intervjun får du avbryta om du skulle ångra dig. Om någon 
fråga känns för personlig så behöver du inte svara på den.  
Uppgifter om er kommer att vara konfidentiella, vilket innebär att allt som framkommer i 
intervjuerna endast kommer användas i studien. Således kommer ingen utomstående att 
kunna använda materialet till andra syften.   
Vänliga hälsningar, Olivia och Isabella.  
Godkännande  

� Jag godkänner att medverka i intervjun.  

� Jag godkänner att citat och referat från min intervju används i Olivia Yousef och Isabella 
Isik  
C-uppsats vid socionomutbildningen Örebro Universitet.  
 

________________________________  
Underskrift  
 
___________________________  
Namnförtydligande  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

- Fingerade namn: 
- Ålder: 
 
Tema 1 Berätta om Utbildning, arbetserfarenhet, arbetsvillkor och rutiner 
- Kan du berätta lite om dig själv och vad du har för utbildning? Samt dina erfarenhet som 
socialsekreterare? 
- Hur länge har du arbetat inom socialt arbete? 
- Hur länge har du arbetat som socialsekreterare inom försörjningsstöd? 
- Kan du berätta lite om hur ni fördelar ärenden i arbetet? Hur många har ni? Hur många 
ärenden är det tänkt att ni ska ha? 
- Är det något som du finner är problematiskt?- Hur arbetar du? Vilka möjligheter har du i 
ditt arbete? 
- Är det något som du önskar vore annorlunda? 
- Vad har ni för rutiner på verksamheten? 
 
Tema 2 Hur skulle du beskriva problematiken med nysvenskar som hamnar i 
långtidsberoende – vad beror det på? 
- Hur upplever du arbetet med nysvenskar? 
- Har du tillräckligt med information/kunskap om hur du ska få nysvensken ut från 
försörjningsstöd?  Om ja - på vilket sätt? Om nej - vad skulle du vilja ha? 
- Vad är det som gör att de riskerar inlåsning i försörjningsstöd? 
- Vilka är de speciella svårigheter och villkor som gäller med dessa? 
 
Tema 3 Vilka är era verktyg och möjligheter för att handskas med denna problematik? 
Vilka insatser görs/tillämpas 
- Vilka verktyg har ni för att handskas med denna problematik? 
- Vilka insatser erbjuder ni för att nysvenskar ska bli självförsörjande? 
- Finns det någon insats som du upplever saknas? Om ja - vad? Samt 
vad kan det bero på? Är det något du kan göra för att få insatserna på din arbetsplats? Om nej 
- förklara och ge exempel? 
- Hur tar nysvensken emot insatsen ni erbjuder?   
- Hade du velat göra något annorlunda vid arbetet med nysvenskar? 
- Samarbetar du med andra myndigheter i arbetet med nysvenskar? - Om ja: hur? om nej: 
varför? 
 
Tema 4 Delaktighet, kulturkrockar och svårigheter i kulturmöten, 
- Hur skulle du beskriva målgruppens delaktighet för att komma ut i egen försörjning? 
- Har du upplevt att det skett ett missförstånd mellan dig och en nysvensk? Om ja- Vad 
brukar missförstånden handla om? Hur hanterar du en sådan situation? Vilka svårigheter 
finns det? Om nej - vill du ge ett exempel på hur du möter nysvenskar? 
- Skiljer sig arbete med en nysvensk mot andra ärenden? Om ja - hur? 
 
Tema 5 Vilken kunskap tycker du att du har – vad behöver du? Kunskapsutveckling 
behov av 
- Vad har du för kunskaper? Hur fick du den kunskapen? Är det något du vill utveckla och få 
mer kunskap kring? Om ja berättad vad och varför? Hur kan du få det? 
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- Upplever du att du har tillräckligt med kunskap för att möta nysvenskar? Om ja - berätta 
vad. Om nej - vad önskar du? Har du försökt få det? 
 
Tema 6 Vilket handlingsutrymme har du för seriösa insatser, vad tillåter 
arbetsvillkoren, resurserna och regelsystemet? 
- Vill du berätta lite om vad du har att förhålla dig till och utgå från när du handlägger 
ansökan? 
- Är det tydligt hur du ska handlägga ansöka och vilka beslut du ska fatta? Om ja - på vilket 
sätt? Om nej - hur gör du då? 
 - Finns det svårigheter med att arbeta med nysvenskar och verksamhetens grunder? 
- Är det något som du skulle vilja ändra på? 
- Upplever du att verksamhetens arbete förebygger ett långvarigt försörjningsstöd? Om ja - 
beskriv på vilket sätt? Om nej- ge exempel på vad som saknas? Vad skulle du vilja göra 
annorlunda? Och hur skulle du kunna genomföra det? 
 
Tema 7 I den bästa av världar…..vad behöver göras och hur – helt enkelt 
- I bästa världar där du inte behöver förhålla dig till ekonomi och tid vad skulle du vilja göra 
för att nysvenskar inte ska hamna i ett långvarigt försörjningsstöd och på vilket sätt ska det 
göras? 
 
 
Tack för att din tid, har du några frågor till oss? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


