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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är dels att ta reda på hur socialsekreterarna i två större och två 
mindre kommuner i Mellansverige arbetar med biståndsfrågorna utifrån aspekterna 
mottagning, metodanvändning, samverkan, klientinflytande samt uppföljningar. Syftet är även 
att undersöka hur socialsekreterarna arbetar för att utforma biståndet (för försörjningsstöd 
samt livsföring i övrigt) så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt 
liv. Metoden som valts för genomförandet av studien är kvalitativ forskningsintervju. 
Resultatet visar att det finns såväl likheter som skillnader mellan kommunerna gällande 
arbetet med försörjningsstöd. Exempelvis framgår att i de större kommunerna får klienterna 
först träffa en mottagningssekreterare medan klienterna i de mindre kommunerna får kontakt 
med socialsekreterarna på försörjningsstödverksamheten direkt. En del av socialsekreterarna i 
studien använder sig av olika metoder i sitt arbete, andra arbetar på det sätt de själva tycker 
fungerar bäst. Samtliga kommuner samverkar med andra myndigheter och visst 
klientinflytande återfinns också i samtliga kommuner. Även uppföljningar sker i samtliga 
kommuner, men gällande frekvensen är det stora skillnader. För att utforma biståndet till 
självständighet för klienterna arbetar socialsekreterarna bland annat med samverkan, 
individuella handlingsplaner samt uppföljningar. Här förekommer dock också vissa skillnader 
mellan kommunerna.  
 
Nyckelord: Försörjningsstöd, Ekonomiskt bistånd, Empowerment, Socialsekreterare, 
Socialtjänstlagen 
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Abstract 
The aim of this study is partly to examine how the social services secretaries work in two larger 
and two smaller municipalities regarding the recieving of new clients, methods, cooperation, 
client influence and follow ups. The aim is also to examine how they work with the social 
allowance issues so that it strengthens the individual’s possibility to live an independent life. The 
chosen method of the study is a qualitative research method. The results show that there are both 
similarities and differences between the municipalities. Similarities that emerge are for example 
that every municipality cooperates with other authorities and that client influence, at least partly, 
occurs in every municipality. Also, follow ups take place in every municipality, with varying 
frequencies however. The acceptance of new clients in the larger municipalities occurs through 
receptionteams, while the clients in the smaller municipalities are referred directly to the social 
services secretaries. Some of the social services secretaries use social-work methods in their work, 
others use methods that they believe are the most optimal. To shape the social allowance to 
streghten the individual’s possibility to independence, the social services secretaries cooperate 
with other authorities, write individual plans and do follow ups with the clients.  
 
 
Keywords: Social allowance, Income support, Empowerment, Social welfare secretary, Social 
services law 
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Inledning 
 
I Socialtjänstlagens (SoL) (2001:453) fjärde kapitel regleras rätten till bistånd i Sverige. Där 
framgår att den enskilde har rätt till bistånd för sin försörjning och livsföring i övrigt om 
behoven inte kan tillgodoses av den enskilde själv eller på annat sätt. Biståndet skall 
tillförsäkra personen en skälig levnadsnivå och utformas så att den enskildes möjligheter att 
leva ett självständigt liv främjas (www.lagen.nu). På vilket sätt biståndet skall utformas för att 
stärka den enskildes möjligheter till ett självständigt liv har inte ansetts möjligt att fastställa i 
lagen. Lagen reglerar således varken vilka åtgärder som kan tänkas vara aktuella eller vilken 
förändring olika insatser skall syfta till i detta avseende. Däremot fastställs i 
lagkommentarerna till SoL 4:1 att denna så kallade rehabiliseringssynpunkt måste tilldelas 
stor vikt vid bestämmandet av bistånd (Norström och Thunved 2008).  
 
I Puide (2000) framgår att arbetet med försörjningsstöd i Sverige är ojämförligt störst inom 
individ- och familjeomsorgen, såväl gällande antalet klienter som kostnadsmässigt. Totalt sett 
omfattas hälften av individ- och familjeomsorgens kostnader av försörjningsstöd och antalet 
bidragstagare är i jämförelse med dem som får hjälp från missbruksenheter och barn- och 
ungdomshandläggare hela 10-20 gånger fler (Puide 2000). Dessutom visar Socialstyrelsens 
(2009) statistik att kostnaderna inom försörjningsstödsverksamheten har ökat på senare tid. 
Under tredje kvartalet år 2009 uppgick det utbetalda ekonomiska biståndet i Sveriges 
kommuner till 2722 miljoner kronor. Det motsvarar en ökning med 19 procent jämfört med 
motsvarande kvartal år 2008 (Socialstyrelsen 2009). Orsakerna till de ökade 
socialbidragskostnaderna, visar en enkätundersökning TV4-nyheterna gjort, beror bland annat 
på högre arbetslöshet samt förändringar i A-kassan och sjukförsäkringen 
(www.nyhetskanalen.se). 
 
Mot bakgrund av detta samt då min uppfattning är att det finns relativt lite forskning på 
området fann jag det både intressant och relevant att ta reda på hur socialsekreterarna faktiskt 
arbetar med biståndsfrågorna.  
 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är dels att ta reda på hur socialsekreterarna i två större och två 
mindre kommuner arbetar med biståndsfrågorna, dels att undersöka hur de arbetar för att 
utforma biståndet för försörjningsstöd samt livsföring i övrigt så att det stärker den enskildes 
möjligheter att leva ett självständigt liv. Resultatet kommer vidare att analyseras och 
diskuteras mot tidigare forskning och empowerment. Frågeställningarna för uppsatsen lyder; 
 

1. Hur arbetar socialsekreterarna med biståndsfrågorna med avseende på mottagning, 
metodanvändning, samverkan, klientinflytande och uppföljning 

a. i två större kommuner i Mellansverige? 
b. i två mindre kommuner i Mellansverige? 

 
2. Hur arbetar socialsekreterarna för att utforma biståndet (för försörjningsstöd samt 

livsföring i övrigt) så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett 
självständigt liv 

a. i två större kommuner i Mellansverige? 
b. i två mindre kommuner i Mellansverige?  
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Bakgrund 
 
Under följande avsnitt kommer valda delar ur Socialtjänstlagen (2001:453) att beskrivas.  
 
Socialtjänstlagen 
 
Inledande bestämmelser 
I Socialtjänstlagens (2001:453) portalparagraf (1:1) framgår det att socialtjänsten skall främja 
medborgarnas ekonomiska och sociala trygghet samt dess aktiva deltagande i samhällslivet på 
demokratins och solidaritetens grund. Detta skall vidare ske med hänsyn till den egna 
individens ansvar och med en strävan att frigöra och utveckla dennes resurser 
(www.lagen.nu). Socialtjänsten ska således inte skall överta den enskildes ansvar, utan istället 
i samförstånd med individen frigöra och utveckla hans eller hennes resurser (Norström och 
Thunved 2008:36).  
 
Ansvaret för socialtjänsten vilar på kommunerna, som i sin tur har rätt att utse en socialnämnd 
som kan föra kommunens talan i socialtjänstfrågorna. I Socialtjänstlagen (2001:453) 3:1 
beskrivs socialnämndens uppgifter, vilka bland annat innefattar att svara för ekonomisk hjälp 
och annat bistånd till enskilda såväl som familjer som är i behov av det (www.lagen.nu). I 
detta ingår förutom försörjningsstöd även budget- och skuldrådgivning om det behovet skulle 
föreligga, vilket är ett bistånd att betrakta som hjälp till självhjälp (Norström och Thunved 
2008:53). I Socialtjänstlagen (2001:453) 3:3 framgår att det för utförandet av socialnämndens 
uppgifter skall finnas personal med lämplig utbildning samt erfarenhet (www.lagen.nu). 
Personalen är vidare delegerad att utreda klienternas behov, handlägga ansökningar samt fatta 
enklare beslut (Norström och Thunved 2008).   
 
Rätten till ekonomiskt bistånd 
Socialtjänstens huvudsakliga uppgift i arbetet med ekonomiskt bistånd är att hjälpa människor 
till självförsörjning. Den andra uppgiften är att fram till dess att målet har uppnåtts hjälpa till 
genom att ge ekonomiskt bistånd (www.socialstyrelsen.se). Detta framgår även i 
Socialtjänstlagen (2001:453) 4:1 där det står att en person som varken själv eller på annat vis 
har möjlighet att tillgodose sina behov har rätt till bistånd för sin försörjning 
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt av socialnämnden. Personen skall genom 
biståndet försäkras en skälig levnadsnivå. Dessutom skall biståndet utformas så att det stärker 
den enskildes chanser att leva ett självständigt liv (www.lagen.nu). I Socialtjänstlagen 
(2001:453) 4:3 framgår det vidare att försörjningsstöd betalas ut för skäliga kostnader för  
   1. livsmedel, kläder, skor, förbrukningsvaror, hälsa och hygien, lek och fritid, telefon, 
dagstidning samt radio- och TV-avgift, 
   2. boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, samt medlemskap i arbetslöshetskassa 
och fackförening. Vad som är att betrakta som skäliga kostnader enligt första 
punkten preciseras i riksnormen för försörjningsstöd. Riksnormen är en av regeringen 
föreskriven norm som grundar sig på officiella prisundersökningar för baskonsumtionen av 
olika hushållstyper. Riksnormen gäller för alla kommuner i hela landet (www.lagen.nu).  
 
En person som ansöker om ekonomiskt bistånd måste i första hand utnyttja eventuella egna 
tillgångar, samt söka andra former av bidrag och förmåner först. Försörjningsstödet är således 
tänkt att fungera som en sista utväg, ett yttersta skyddsnät i samhället, när inget annat 
alternativ finns. Behovsprövningen ska vara individuell och ta hänsyn till omständigheterna i 
det specifika fallet (Norström och Thunved 2008). Beslut om socialbidrag tas för en månad i 
taget (Stranz 2007). 
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Rätten till bistånd är inte villkorslös. En förutsättning är till exempel att den enskilde efter 
förmåga försöker bidra till sin försörjning. Ytterligare en förutsättning är att den enskilde, om 
han eller hon är arbetsför, men tillfälligt står utan arbete gör vad han eller hon kan för att 
skaffa sig ett arbete (Norström och Thunved 2008).  
 
Rehabiliseringssynpunkten 
På vilket sätt biståndet skall utformas för att stärka individens möjligheter att leva ett 
självständigt liv har inte ansetts möjligt att slå fast i lagen. Klart är dock att 
rehabiliseringssynpunkten (som med andra ord handlar om att förbättra den enskildes 
förutsättningar för att i framtiden själv klara sin försörjning) måste tillmätas stor betydelse vid 
bestämmandet av bistånd. Lagstiftningen lämnar här således stort utrymme för socialnämnden 
att utforma och anpassa åtgärder och insatser efter respektive klients behov så att de på bästa 
sätt kan underlätta hans eller hennes fortsatta rehabilitering (Norström och Thunved 2008).  
 
Motprestationer i form av praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet 
I Socialtjänstlagen (2001:453) 4:4 framgår att Socialnämnden, om individen inte har kunnat 
beredas någon passande arbetsmarknadspolitisk åtgärd, har rätt att kräva att den enskilde för 
en period skall genomgå praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som nämnden 
anvisat. Detta gäller under förutsättning  
1. att den enskilde inte hunnit fylla 25 år, eller 
2. att den enskilde har fyllt 25 år, men är i behov av kompetenshöjande verksamhet av 
särskilda skäl, eller  
3. då den enskilde behöver försörjningsstöd under tid av studieuppehåll från en utbildning 
(med möjlighet till finansiering i särskild ordning) (www.lagen.nu).  
 
Syftet med praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten klargör Norström och 
Thunved (2008) skall vara att främja individens chanser att i framtiden kunna försörja sig 
själv. Verksamheten skall således stärka möjligheterna till vidare utbildning eller arbete 
(Norström och Thunved 2008).  
 

Tidigare forskning 
 
De huvudsakliga forskningsområdena inom socialbidrag menar Stranz (2007) främst har 
handlat om socialbidragstagandets omfattning och kostnad, strukturella faktorers inverkan på 
bidragstagandet samt beskrivningar av bidragsmottagarnas särdrag och individuella problem. 
Själva socialbidragshandläggningen har således inte fått mycket utrymme inom forskningen 
(Stranz 2007:11). Mot bakgrund av detta samt då det inte ansetts möjligt att i lagen fastslå 
vilka insatser eller åtgärder som kan tänkas vara aktuella för att utforma biståndet så att det 
stärker den enskildes möjligheter till ett självständigt liv (jfr Norström och Thunved 2008) 
finner jag denna studie relevant.  
 
Grundläggande drag för socialbidragsarbetet  
Socialbidragsarbetet i Sverige, menar Minas (2008) är på många sätt komplext. En mängd 
faktorer påverkar verksamhetens organisation och metodanvändning och arbetet utförs 
dessutom i ett samhälle i ständig förändring. Några exempel på faktorer som påverkar arbetets 
utformning är samhällets syn på verksamheten, socialbidragets ställning inom socialpolitiken, 
strukturella faktorer såsom konjunktursvängningar och grad av arbetslöshet samt ideologiska 
och professionella faktorer (Minas 2008).  
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I Sverige utförs socialbidragsarbetet huvudsakligen på socialkontoren. Socialkontoren är en 
byråkratisk organisation, vilket kan beskrivas som ”en social struktur med vissa specifika 
kännetecken: exempelvis att den är hierarkiskt uppbyggd, att arbetet i hög grad är 
specialiserat och formaliserat och att verksamheten bygger på skriftliga dokument” 
(Johansson (1992) ur Minas (2008:145)). Olika byråkratiska organisationer skiljer sig sedan åt 
gällande aspekter som personalens sammansättning, deras kvalifikation, ledning med mera. 
Socialkontor benämns ofta som en ”människovårdande organisation”, vilket är en teori som 
bland annat tar upp vad som är utmärkande för arbetet och arbetsvillkoren i sådana 
organisationer. Några exempel på vad som är kännetecknande för människovårdande 
organisationer är att de berör klienters innersta samt att de genomsyras av moraliska 
föreställningar (Minas 2008).  
 
Några grundläggande drag som är vägledande i socialbidragsarbetet är  

• sorteringen av sökande genom individuell hjälpbehovsprövning,  
• att kommunen är ansvarig för samhällets behövande människor samt 
• att människorna i första hand genom arbete är skyldiga att försörja sig själva, innan de 

har rätt till försörjningsstöd.  
 
Dessa drag, som även benämns principer, har vidare på olika sätt satt sina spår i 
verksamhetens metodanvändning samt organisation (Minas 2008).   
 
Metoder, modeller, satsningar och projekt inom socialbidragsarbetet 
I det sociala arbetes praktik använder man sig av en rad metoder och arbetssätt som stämmer 
överens med helhetssynen på individen i sitt sammanhang (International Federation of Social 
Workers (IFSW) 2002). I socialbidragsarbetet är motivationsarbete den vanligaste metoden, 
följt av lösningsfokuserat/lösningsorienterat arbete, nätverksarbete samt strukturinriktat 
arbete, visar en undersökning av Bergmark och Lundström (1998). Dessa metoder är dock 
inte exklusivt anpassade till socialbidragsarbete, utan av mer allmängiltig karaktär (Bergmark 
och Lundström 1998). Trots att undersökningen (som bygger på 479 enkäter som skickats ut 
till socialsekreterare, enhetschefer m.fl.) visar att dessa metoder är de uttalat vanligaste i 
Sverige menar Minas (2008) att det ändock är oklart hur konsekvent de används ute på 
socialkontoren. Minas (2008:148) skriver nämligen, i anslutning till ovan nämnda 
undersökning att: ”Hur enhetligt dessa metoder i praktiken används är dock oklart. Istället 
för explicita metoder existerar i huvudsak lokalt utvecklade insatser och modeller som i vissa 
fall också har spridit sig till andra delar av landet.”  
  
Till skillnad från ovanstående nämnda metoder som då inte är specifikt utformade till 
socialbidragsarbetet finns även ett flertal modeller av både nyare och äldre datum som är mer 
anpassade för arbetet med socialbidrag. Några av dessa modeller som var bland de första som 
kom är till exempel Köpingsmodellen och Hässleholmsmodellen. Dessa utgick från att en 
förenkling av handläggningsprocessen inom socialbidragsarbetet skulle leda till bättre 
arbetsresultat då det frigör tid för handläggarna. Tid som istället kunde läggas på att utreda 
vilka insatser (utöver socialbidraget) som behövs samt på en fördjupning av 
myndighetssamarbetet. Två andra modeller som utformats för socialbidragsarbetet, som dock 
fått viss kritik är Uppsalamodellen samt Albymodellen. Dessa modeller har haft sin tonvikt på 
individens eget ansvar för sin försörjning och har ställt högre krav på aktivt arbetssökande. En 
lite nyare modell är Jobbcentrum Sydväst (även kallad Skärholmsmodellen), vilket är ett 
aktivieringsprogram för arbetslösa klienter på kommunal basis. Denna modell bygger på ett 
samarbete med andra myndigheter såsom arbetsförmedlingen (Minas 2008).  
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Vad gäller satsningar och projekt inom socialbidragsarbetet skriver Bergmark (2000:153) att;  
 
”En ”satsning” inbegriper i regel identifieringen av en särskilt angelägen klientkategori och någon 
form av riktade åtgärder för att komma till rätta med de problem som finns i gruppen. Satsningar 
genomförs ofta i projektform under begränsade perioder och är många gånger ett sätt för en 
förvaltning att visa handlingskraft och reagera på politiska signaler”. 
 

Inom socialbidragsarbetet riktas satsningar oftast mot olika grupper av arbetslösa 
socialbidragstagare, till exempel arbetslösa med invandrarbakgrund, arbetslösa ungdomar 
samt långtidsarbetslösa. Satsningar förekommer dock även för andra klientgrupper som till 
exempel bidragstagare med psykosociala problem, invandrare samt ensamstående 
kvinnor/mödrar (Bergmark 2000). Satsningar är ett flexibelt redskap som möjliggör en snabb 
reaktion på olika lokala villkor (Minas 2008).  
 
Samverkan med andra myndigheter inom socialbidragsarbetet 
Samverkan på frivillig basis mellan olika myndigheter på lokal nivå är den vanligaste formen 
av samarbete inom kommunerna. Socialbidragstagare är en av de vanligaste målgrupperna för 
samverkansprojekt. Hur samverkan ser ut kan te sig olika. Det kan till exempel ske mellan 
enskilda handläggare i ett enskilt fall eller tvärs över organisationsgränser (Minas 2008).  
 
En undersökning från 2001 visar att nästan samtliga av Sveriges kommuner är involverade i 
flerpartssamverkan, det vill säga samarbetar med flera aktörer på samma gång. De vanligaste 
samverkansparterna är arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten och försäkringskassan. 
Men samverkan förekommer också i vissa kommuner med psykiatrin och 
flyktingmottagningar (Minas 2008). 
 
Första kontakten med socialkontoret 
”Många av de klienter som söker ekonomisk hjälp på landets socialbyråer kommer aldrig 
längre än till telefonmottagningarna” (Minas 2001:1). Två aspekter i socialbidragsarbetets 
praktiska utformning som kan verka triviala är den potentielle försörjningsstödsklientens 
faktiska möjlighet att söka om bistånd och därigenom den första kontakten med 
verksamheten. Forskning visar dock att denna aspekt har större betydelse än vad man i 
förstone kan tro. Hur den första kontakten med ett socialkontor ser ut är olika. Vanligtvis sker 
dock första kontakten via telefon, där den potentielle klienten antingen får tala med en 
särskild handläggare (mottagningshandläggare) eller med en speciell grupp 
(mottagningsgrupp). Ibland genomförs vid första telefonkontakten en preliminär bedömning 
av individens hjälpbehov, som sedan får ligga till grund för huruvida en utredning av 
individens situation är aktuell eller ej (dvs. om individen skall skicka in en ansökan eller inte). 
Om handläggaren bedömer att ett hjälpbehov föreligger erbjuds personen en tid för vidare 
utredning på socialkontoret. Men om individen inte bedöms ha ett hjälpbehov så avråds han 
eller hon från fortsatt kontakt. Oavsett handläggarens bedömning har personen alltid rätt att 
göra en ansökan, men det kan förmodas att personens benägenhet att fortsätta 
ansökningsprocessen påverkas av handläggarens preliminära bedömning. I andra fall kan 
mottagningsenhetens funktion vara att fungera som en sluss för att hjälpa individen till rätt 
enhet. På många socialkontor är det inte troligt att den enskilde kan få kontakt med en 
handläggare personligen för att utreda sin situation, utan att det går via mottagningen. Mot 
bakgrund av detta beskrivs ofta personalen på mottagningen som ”dörrvakter”, eftersom att de 
i praktiken styr den reella tillgången till ekonomiskt bistånd (Minas 2008).  
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Tre faktorer som styr möjligheten att erhålla socialbidrag 
Möjligheterna att få ekonomiskt bistånd menar Stranz (2007) beror på ett flertal samverkande 
förhållanden. Tre av dessa förhållanden som framhålls som särskilt viktiga är; 

1. Den rättsliga styrningen av det ekonomiska biståndet, 
2. regelverk av olika slag som fungerar som komplement till lagstiftningen samt 
3. hur handläggarna och kommunerna tolkar lagstiftningen och de olika regelverken.  

Samtliga av dessa faktorer väger in vid ett beslut om socialbidrag och att betrakta en av 
faktorerna som mer betydelsefull är inte alldeles självklart. Detta då ”rätten till socialbidrag 
avgörs med ett omfattande utrymme för bedömningsskillnader” (Stranz 2007:12).  
 
Den rättsliga regleringen av ekonomiskt bistånd 
Den rättsliga regleringen av det ekonomiska biståndet styrs i Sverige av lagstiftningen i 
Socialtjänstlagen (2001:453). Socialtjänstlagen är utformad som en ramlag, vilket 
karaktäriseras av att lagtexten inte innehåller några detaljerade beskrivningar av individernas 
rättigheter, utan istället övergripande mål som socialtjänsten skall uppnå gentemot 
medborgarna. Socialbidragsbestämmelserna är förvisso något mer utförliga jämfört med andra 
bestämmelser i Socialtjänstlagen, men överlag kan de betraktas som tämligen motsägelsefulla; 

 
”I lagstiftningen understryks å ena sidan att enskilda personer har rätt till ekonomiskt stöd i vissa 
situationer, å andra sidan är beskrivningarna av dessa situationer ytterst vag. Av lagen framgår 
vidare att det ekonomiska stödet skall tillförsäkra en acceptabel levnadsnivå, samtidigt som de 
preciserade angivelserna för vad en sådan levnadsnivå innebär är förhållandevis knapphändig” 
(Stranz 2007:12).  
 

Stranz betonar vidare att riksnormens införande år 1998 förvisso innebar ett avsevärt 
förtydligande, men att normen fortfarande inte innehåller alla de utgifter som kan vara 
aktuella, vilket innebär att ett visst mått av oklarhet ännu råder. Utöver lagtexten i 
socialtjänstlagen är den rättsliga regleringen även kopplad till rättspraxis samt förarbeten, i 
vilka man kan få hänvisningar till hur tillämpning av lagtexten skall ske (Stranz 2007). 
 
Lokala och nationella regelverk 
De olika regelverk som fungerar som komplement till lagstiftningen kan ha tagits fram på 
både nationell och lokal nivå. Ett exempel på ett dokument som räknas till ett nationellt 
regelverk är Socialstyrelsens allmänna råd för handläggning av ekonomiskt bistånd. De 
nationella reglerna är dock bara rekommendationer och används främst som vägledning vid 
utformandet av lokala regler. De lokala reglerna kan således förväntas väga tyngre än de 
nationella. Syftet med de lokala regelverken är inte enbart att mer detaljerat beskriva 
socialtjänstlagens föreskrifter, utan även att visa på de allmänna förutsättningarna för 
ekonomiskt bistånd i kommunen. Några exempel på vad de lokala reglerna kan innehålla är 
arbetsmetoder, olika socialarbetsgruppers delegation samt handläggningstider (Stranz 2007).  
 
Kommunernas och handläggarnas tolkningar 
Att den tredje faktorn, det vill säga handläggarnas och kommunernas tolkningar, är av stor 
vikt gällande möjligheterna att erhålla ekonomiskt bistånd ”bottnar i det faktum att varje 
bidragsutbetalning skall föregås av en individuell behovsbedömning” (Stranz 2007:13). 
Huruvida en bidragssökande har rätt till bistånd eller inte skall med andra ord bedömas från 
fall till fall, vilket vidare betyder att besluten kan skilja mellan såväl kommuner som enskilda 
handläggare (Stranz 2007).  
 
Socialbidragsbeslutens variationer är en fråga som tidigare varit aktuellt inom forskningen. 
Detta bland annat genom så kallade vinjettstudier, där man har jämfört olika 
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socialbidragshandläggares ställning gällande en fiktiv bidragssökandes problem och 
beskrivning. De flesta vinjettstudierna som gjorts är idag relativt gamla, men har i alla fall 
visat att variationer kan förekomma på olika sätt. Framför allt påvisar studierna betydelsen av 
det kommunala handlingsutrymmet (Stranz 2007). En studie påvisade till exempel att det i 
mindre kommuner förkom mer frikostiga utbetalningar av bidrag samt även en högre 
bifallsbenägenhet, jämfört med större kommuner (Hydén, Kyhle Westermark och Stenberg 
1995 ur Stranz 2007).  
 
Socialarbetares bedömningar av socialbidragstagares försörjningshinder 
I artikeln ”Hur bedömer socialarbetare socialbidragstagares försörjningshinder?” studerar 
Nybom (2008) vilka hinder socialarbetare bedömer ligger till grund för att socialbidragstagare 
inte kan försörja sig själva. Artikeln bygger på material från en undersökning som 
genomfördes 2002-2004 där klienter och socialarbetare var för sig intervjuades med enkät om 
den aktuella ansökningen samt klientens levnadsförhållanden. Ett år efter denna första 
intervju genomfördes även ytterligare en intervju med socialarbetarna i samtliga ärenden, om 
bland annat klienternas försörjningshinder. I den ursprungliga studien valdes 568 ärenden 
slumpmässigt ut, men i Nyboms (2008) artikel har urvalet avgränsats till att endast omfatta 
372 av klienterna. Detta bland annat då klienterna som har socialbidrag som en komplettering 
till eller ersättning för sjukpension/sjukersättning uteslutits. I metodavsnittet i Nyboms (2008) 
artikel framgår vidare att ”socialarbetarna fick ta ställning till 17 svarsalternativ som beskrev 
olika försörjningshinder” samt att ”det var möjligt att välja flera alternativ för varje klient” 
(Nybom 2008:157). Resultatet som framkom har författaren efter bearbetning kategoriserat in 
i dimensionerna; moral-, resurs samt arbetsmarknadsdimensionen (Nybom 2008).   
 
Moraldimensionen 
I moraldimensionen placeras försörjningshindren bristande motivation samt missbruk. Dessa 
försörjningshinder relateras till moral genom att ansvaret för bidragsberoendet läggs på 
klienten. Försörjningshindret bristande motivation kan till exempel kopplas till individens 
bristande arbetsvilja samt arbetsmoral (Nybom 2008). 
 
Resursdimensionen 
Under resursdimensionen faller försörjningshindren bristande utbildning, bristande 
arbetslivserfarenhet, hög ålder, ohälsa samt språksvårigheter. Av dessa har diagnostiserad 
ohälsa samt hög ålder historiskt sett ansetts som godtagna skäl att inte kunna arbeta (Nybom 
2008).  
 
Arbetsmarknadsdimensionen  
Under arbetsmarknadsdimensionen faller försörjningshindret svår arbetsmarknad. 
Kännetecknande för detta svarsalternativ är uppfattningen att samhället ansvarar för 
tillgången till arbeten. ”Socialarbetarna som väljer detta antas beakta strukturella orsaker till 
sin klients situation” (Nybom 2008:158).  
 
Utöver dessa dimensioner beskriver Nybom (2008) även en dimension som ligger lite i 
gränslandet mellan de två förstnämnda. Denna dimension kallar hon 
”resurs/moraldimensionen”. Under denna dimension faller försörjningsstödshindren bristande 
självförtroende, trasslig uppväxt samt ej diagnostiserad ohälsa.  
 
Det försörjningshinder som Nybom (2008) i sin studie kom fram till är vanligast är bristande 
utbildning. Några försörjningshinder som är vanligare för ungdomar, jämfört med andra 
grupper är bristande arbetslivserfarenhet, ej diagnostiserad ohälsa och trasslig uppväxt.  
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För ensamstående kvinnor framkom inget utmärkande försörjningshinder. Däremot visade 
kompletterande analyser att socialarbetarnas uppfattning kring orsak ofta var en svår 
familjesituation.  

 
Teoretiska utgångspunkter 
 
Empowerment 
Att fastställa innebörden i begreppet empowerment menar Askheim och Starrin (2007) är en 
svår uppgift. Detta då begreppet används i många olika sammanhang och kan ha olika 
betydelse beroende på kontext (Askheim och Starrin 2007). Liknande resonemang kan 
urskiljas ur Adams (2003). Detta då Adams menar att begreppet empowerment är av 
mångfacetterad natur och förklarar att även fast det inte korresponderar med en enda metod 
inom socialt arbete kan det ändock länkas ihop med samtliga (Adams 2003). Själva termen 
”empower” menar Swärd och Starrin (2006) har två innebörder; dels att ge auktoritet eller 
makt till, dels att ge tillåtelse eller möjlighet. En central del av begreppet är att man aktivt tar 
kommandot, kollektivt eller enskilt. Grunden till empowerment växte fram under 1960-talets 
sociala aktivistideologi i USA samt genom de idéer om hjälp till självhjälp som föddes på 
1970-talet (Swärd och Starrin 2006).  
 
Empowerment, som har blivit mycket populärt, är många gånger ett ledord i olika 
verksamheter och organisationer (Askheim och Starrin 2007). Ett exempel på ett sammanhang 
empowerment använts i som Ronning (2007) beskriver är inom socialtjänsten. Socialtjänsten 
kritiserades tidigare vid ett tillfälle för att inte ha bemött sina klienter respektfullt samt för att 
de inte låtit klienterna tillvarata sina egna resurser i tillräckligt stor utsträckning, vilket då 
gjorde att empowerment lanserades för att bemöta denna kritik. I anslutning till detta skriver 
Ronning att: ”empowerment handlar om att överföra makt, och i detta sammanhang betyder 
det en överföring av makt från experter och hjälpinsatser till brukarna av tjänsterna” 
(Ronning 2007:40).    
 
Vad som anses som mest centralt för att lyckas med empowermentarbete är bland annat 
människosyn, värderingar samt förhållningssätt. Detta visar en studie stiftelsen Kvinnoforum 
genomfört som bygger på intervjuer med brukare samt personal inom tio olika verksamheter 
som använder sig av empowerment. Brukarna i dessa verksamheter är bland andra människor 
med missbruksproblem, psykiskt och fysiskt funktionshindrade samt långtidssjukskrivna 
(Tengqvist 2007). Tengqvist (2007:81) förklarar vidare i anslutning till studien att; 
 

 ”De utgångspunkter som skattades högst och beskrevs som en bas för empowerment var: 
• Att se alla människor som kapabla om de ges rätt förutsättningar 
• Att fokusera på alla individers lika värde och rättigheter 
• Att synliggöra och förändra maktstrukturer så att de uttrycker respekt för människors lika 

värde och rättigheter”.  
 
Begreppet empowerment förklarar Swärd och Starrin (2006) förknippas ofta med socialt stöd, 
självtillit, kompetens samt egenkontroll och har i socialt arbete både betraktats som en teori 
och som en metod. Synen på empowerment som metod har handlat om hur socialarbetare kan 
göra de människor som saknar makt starkare, så att de med hjälp av kunskap kan styra sina liv 
och så att de kan vinna självkontroll (Swärd och Starrin 2006).  
 



9 

En undersökning av Starrin m.fl. (1996) visar att arbetslösa och andra bidragstagare ofta 
känner sig maktlösa och att de om de hade haft en faktisk möjlighet att påverka skulle ändra 
sin situation. Maktlöshetskänslorna förstärks även av myndighetsberoendet som bidraget i sig 
innebär (Starrin m.fl. 1996). Vidare menar Westerlund och Bergström (1998) att en person 
som blivit klient i förhållande till samhället dessutom ofta upplever känslor av förödmjukelse, 
medveten eller omedveten skam samt kränkning av självkänslan. Mot bakgrund av detta tycks 
det därför vara mycket centralt i empowerment att skapa en motvikt till de negativa känslorna 
genom att skapa en känsla av stolthet (Westerlund och Bergström 1998). Genom 
empowerment har människan nämligen möjlighet att hjälpa sig själv (Servaes, 1999:194 ur 
White 2004).  
 
Ett annat sätt att framställa empowerment är i form av handlingsutrymme. En persons faktiska 
handlingsutrymme menar Westerlund och Bergström (1998:47) ”kan sägas vara snittet 
mellan det objektiva och det subjektiva handlingsutrymmet, d.v.s. vad individen inte bara kan 
göra rent teoretiskt utan även både vill och tror sig kunna göra”. Westerlund och Bergström 
(1998) lyfter vidare fram tre olika tillvägagångssätt för att utöka detta faktiska 
handlingsutrymme. Dessa är; 

• Att synliggöra individens objektiva möjligheter till utökat handlingsutrymme genom 
att arbeta med att stärka individens självförtroende,  

• att till exempel genom en formell utbildning öka de objektiva möjligheterna, 
• samt att arbeta med att skapa en mer korrekt självbild.  

 
Ytterligare ett perspektiv på empowerment som Westerlund och Bergström (1998) tar upp är 
att arbeta med att individen får en större tilltro till sin egen kapacitet att klara av sitt liv och 
”veta vad som är bäst för honom eller henne själv”. Detta, menar författarna vidare ”står i 
direkt motsats till klientifiering samt överdriven myndighets- och auktoritetstro” (Westerlund 
och Bergström 1998:47).  
 
Olika sätt att se på makt 
Makt är något som är mycket centralt inom empowerment (Tengqvist 2007). Och ett flertal av 
de personer som talar för empowerment förklarar Swärd och Starrin (2006) går emot den 
traditionella synen på makt som ett nollsummespel. Med makt som nollsummespel menas att 
ökad makt för en person som regel innebär minskad makt för en annan. Förutsättningen för 
det synsättet är att makt är något som finns i begränsad utsträckning och således är något man 
måste slåss om för att få. Ett annat sätt att betrakta makt på är att makt kan vara 
expanderande. Att när man delar personlig makt, som till exempel när en socialsekreterare ger 
en hjälpsökande råd, sker en omfördelning av makt, utan att det behöver betyda att någon av 
de inblandade förlorar makt (Swärd och Starrin 2006).   
 

Metod 
 
Metoden som valts för genomförandet av denna uppsats är kvalitativ forskningsintervju. Målet 
med den kvalitativa forskningsintervjun är att producera kunskap och forskningsintervjun, 
fortsätter Kvale och Brinkmann (2009:18) ”bygger på vardagslivets samtal och är ett 
professionellt samtal; den är en intervju där kunskap konstrueras i inter-aktionen mellan 
intervjuaren och den intervjuade”.  
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Litteratur har sökts på biblioteken i Örebro, Eskilstuna, Västerås och Kungsör, via 
socialstyrelsen, på Kungliga biblioteket (libris.kb.se) samt via referenser i olika böcker och 
tidsskrifter. Artiklar har sökts på scientificcommons.org samt på Örebro universitetsbiblioteks 
databaser elin@örebro och electronic and print journals.  
 
Sökord som har använts är försörjningsstöd, försörjning, självförsörjning, socialbidrag, 
ekonomiskt bistånd samt empowerment.  
 
Datainsamling och urval 
Datainsamlingen har skett via intervjuer. Förfrågan om att intervjua socialsekreterarna på 
försörjningsstödsenheten i respektive kommun gick via enhetscheferna, med undantag för en 
av de större kommunerna (kommun S2) där frågan ställdes direkt till socialsekreterarna. I de 
större kommunerna gällde förfrågan att få intervjua två socialsekreterare på olika avdelningar 
inom försörjningsstödsverksamheten, i de mindre kommunerna gällde förfrågan att få 
intervjua en försörjningsstödssekreterare. Kontakten togs via telefon och utmynnade i 
samtliga fall (bortsett från kommun S2) till att ett mejl skickades ut till enhetscheferna, som 
bland annat redogjorde för uppsatsens syfte och frågeställningar, att uppsatsen skulle 
konfidentialiseras samt uppskattad tid för intervjuns genomförande. Detta mejl lämnades 
vidare till de olika socialsekreterarna som sedan kontaktade mig per telefon för att boka in tid 
för intervju. I kommun S2 informerades respondenterna om detta över telefon istället. 
Anledningen till att socialsekreterarna i kommun S2 kontaktades direkt var för att en av dessa 
är en vän till mig. Även enhetschefen i kommun S2 har dock informerats om intervjuernas 
genomförande och studiens syfte.  
 
Som framgår i ovanstående stycke var tanken att enbart en person skulle intervjuas i 
respektive mindre kommun. Men vid kontakten med enhetschef och socialsekreterare i 
kommun L2 föreslog de att jag skulle intervjua två respondenter på samma gång, då de hade 
lite olika erfarenheter, vilket jag tackade ja till. Således har sammanlagt sex intervjuer 
genomförts för studien, med totalt sju respondenter.  
 
Urvalet av kommuner har av praktiska skäl valts utifrån en relativt närliggande omnejd i 
förhållande till min bostadsort. Kriterierna för de mindre kommunerna var att de skulle ligga i 
Mellansverige och ha ett invånarantal på under 25000. För de större kommunerna var kraven 
att de skulle ha över 75 000 invånare samt även de ligga i Mellansverige.  
 
Tillvägagångssätt 
Samtliga intervjuer har spelats in och därefter skrivits ner detaljerat (dock ej transkriberats) 
för att sedan bearbetas, redovisas och analyseras.  
 
Metodkritik  
Om förfrågan om intervjuer i kommun S2 istället hade gått via enhetschefen kan det tänkas att 
respondenterna i kommunen hade varit några andra. Dock är min uppfattning att detta inte 
nödvändigtvis innebär att studiens validitet eller reliabilitet äventyras då studiens syfte inte 
avser några speciellt utvalda socialsekreterare.  
 
En annan kritik mot denna studie är att all insamlad data inte fick plats inom 
utrymmesbegränsningarna för denna uppsats. Med anledning av detta avgränsades 
frågeställning 1 under studiens gång till att enbart omfatta aspekterna mottagning, 
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metodanvändning, samverkan, klientinflytande samt uppföljning. Det resultat som inte fick 
plats i studien redovisas istället i bilagorna 2-5. (Resultatet som inte rymdes i studien var 
svaren på frågorna 7, 8, 11 och 12 under frågeställning 1 samt 5-11 under frågeställning 2, se 
bilaga 1).  
 
Ytterligare en kritik gentemot denna uppsats är att fördjupningar ej har genomförts gällande 
de svar som framkom under intervjuernas gång (mer om detta under ”validitet och 
reliabilitet”). 
 
Validitet och reliabilitet   
Validitet reflekterar i vilken utsträckning en studie mäter det den avser att mäta (Marlow 
2005). Något som drar ner validiteten i denna studie är att jag inte gjort uppföljningar eller 
fördjupningar gällande en del av frågorna i intervjuerna. Exempelvis har jag inte i samtliga 
intervjuer följt upp på vilket sätt olika metoder används eller hur de individuella 
handlingsplanerna kan tänkas se ut.  
 
Några faktorer som styrker validiteten i studien är dock att samtliga intervjuer spelats in, att 
intervjuerna konfidentialiserats samt att samtliga respondenter fått möjligheten att bestyrka 
resultatet innan publicering. (Tyvärr har dock enbart två av sju respondenter faktiskt utnyttjat 
chansen att bestyrka). Att validiteten stärks genom konfidentialiseringen är en tolkning som 
görs då respondenterna i en av kommunerna innan intervjun var mycket angelägna om att 
studien skulle anonymiseras och sedan talade om att de inte hade haft så bra resultat i 
kommunen gällande att hjälpa människor ut i självförsörjning under senare tid. Här kan det 
tänkas att respondenterna kanske inte hade vågat vara så öppna kring detta om deras 
identiteter röjts. Mot bakgrund av detta tolkas validiteten i studien som relativt stark.  
  
Reliabilitet menar Marlow (2005) refererar till tillförlitligheten i en studie samt i vilken 
utsträckning liknande resultat skulle uppnås om studiens skulle upprepas. Reliabiliteten i 
denna undersökning tolkas som tämligen hög, då min uppfattning är att respondenterna varit 
uppriktiga i sina svar. Dock kan det tänkas att arbetet förändras över tid, såväl gällande 
metodanvändning som samverkan och uppföljningar exempelvis, vilket möjligtvis kan dra ner 
reliabiliteten i studien något.  
 
Generaliserbarhet  
Då resultatet i denna studie visar att arbetet kring försörjningsstöd i viss mån skiljer sig åt 
mellan kommunerna, kan det tänkas att generaliserbarheten är begränsad. Dock förekommer 
även en del likheter mellan kommunerna, såväl på ett övergripande plan som mellan de större 
kommunerna för sig och mellan de mindre kommunerna för sig. Mot bakgrund av detta görs 
tolkningen att åtminstone viss generaliserbarhet föreligger. 
  
Etiska överväganden 
Fyra grundläggande etiska principer som bör följas inom samhällsvetenskaplig och 
humanistisk forskning är; Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och  
Nyttjandekravet. Syftet med dessa principer är att skydda individen mot oetisk forskning 
(Vetenskapsrådet 2002). Redan vid första kontakten med försörjningsstödsverksamheterna 
informerades respondenterna om studiens syfte och frågeställningar, vad uppsatsen skulle komma 
att användas till samt att intervjun var frivillig. Mot bakgrund av detta har nyttjandekravet och 
informationskravet beaktats. Vidare fick samtliga respondenter en tid efter intervjuns 
genomförande möjlighet att läsa igenom den författade texten kring den aktuella intervjun och 
replikera och korrigera innan publicering av uppsatsen. Dessutom har studien konfidentialiserats 
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gällande såväl person som kommun. Således har även samtyckes- och konfidentialitetskravet 
beaktats.  
 

Resultatredovisning av de större kommunerna 
 
Resultatredovisningen är konfidentialiserad gällande såväl person som kommun. Istället 
kommer beteckningarna S1, S2, L1 samt L2 att användas, där S står för Stor kommun och L 
står för Liten kommun. Resultatet nedan redovisas utifrån respektive kommun med avseende 
på studiens två frågeställningar. I de större kommunerna där två intervjuer genomförts per 
kommun redovisas resultatet dessutom utifrån respektive intervju med undantag för 
mottagningsaspekten, då den inte skiljer sig mellan respondenterna i samma kommun. I de 
mindre kommunerna redovisas resultatet enbart utifrån respektive kommun. För 
intervjufrågorna se bilaga 1.  
 
I följande stycke redovisas resultatet från kommun S1 samt S2.  
 
Kommun S1 
I kommun S1 är socialsekreterarna uppdelade i ett utredningsteam, ett kompletteringsteam, en 
mottagningsenhet samt i en enhet som arbetar med biståndet, vilka består av ett vuxen- och ett 
ungdomsteam. Kompletteringsteamet arbetar med de klienter som behöver försörjningsstöd 
som ett komplement när annan inkomst som till exempel sjukersättning eller föräldrapenning 
inte räcker till. Utredningsteamet tar hand om klienter som av någon anledning behöver en 
mer omfattande utredning, till exempel när klienten har missbruksproblematik. Intervjuerna i 
kommun S1 genomfördes på biståndsenheten, med en socialsekreterare från vuxen- och en 
från ungdomsteamet.  
 
Mottagningen av nya hjälpsökande i kommun S1 
Arbetssättet för att ta emot nya klienter i kommun S1 hölls vid intervjutillfällena på att göras 
om. Som systemet såg ut vid intervjutillfället kunde klienten antingen ringa och ansöka om 
försörjningsstöd eller gå till socialkontorets reception, tala om att han eller hon ville söka 
försörjningsstöd och därefter få träffa en mottagningssekreterare. I det nya systemet skall 
klienten alltid få personlig kontakt med en socialsekreterare, så möjligheten att ringa och söka 
försörjningsstöd skall således tas bort från och med april 2010. Detta har möjliggjorts då att 
mottagningsteamet genom projektpengar fått tillökning i personalstyrkan. Vid den första 
kontakten med socialkontoret gör mottagningssekreteraren alltid en förstahandsbedömning 
kring personens möjligheter att erhålla ekonomiskt bistånd. Om bedömningen görs att 
klienten kan tänkas vara berättigad försörjningsstöd slussar mottagningssekreteraren vidare 
ärendet till något av teamen, som gör en utredning samt upprättar en planering. Ett undantag 
är dock ärenden som inte bedöms omfatta längre tid än tre månader. De stannar istället kvar 
hos mottagningen. 
 
Socialsekreteraren i vuxenteamet 
Respondenten som intervjuades i vuxenteamet i kommun S1 är utbildad beteendevetare och 
har sedan år 2003 arbetat med försörjningsstöd för vuxna arbetslösa, arbetsföra klienter över 
25 år. Hennes arbetsuppgifter är dels att handlägga klienternas ekonomi varje månad, dels att 
få ut klienterna i någon slags kompetenshöjande verksamhet för att hjälpa klienten att komma 
närmare arbetsmarknaden. Detta förklarade respondenten sker genom nära samverkan med 
teamets olika samarbetspartners.  
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Ärendemängden för respondenten ligger på ca 100 ärenden i månaden i snitt på hennes 
heltidstjänst.  
 
Arbetsmetoder. Vad gäller arbetsmetoder framgick att respondenten genomgått flera interna 
utbildningar såsom lösningsfokuserad arbetsmetod, MI (motiverande intervjuer) och 
nätverksbaserad arbetsmetod men att hon inte arbetar efter någon av dessa metoder fullt ut. 
Hon menar istället att det är upp till var och en att hitta det mest effektiva sättet för att få det 
att gå ihop. Ett sätt hon finner effektivt som hon arbetar efter är att besöka verksamheten 
Jobbcentrum månadsvis. Jobbcentrum är en verksamhet som coachar och hjälper människor 
ut i arbete där många av hennes klienter deltar. Anledningen till att respondenten regelbundet 
besöker Jobbcentrum är dels för att klienterna ska ha möjlighet att träffa henne och kunna 
lämna sina ansökningar direkt, dels för att få veta lite hur det går för klienterna och vad de 
gjort senaste tiden i verksamheten. Att träffa klienterna personligen är vidare något 
respondenten finner mycket viktigt.  

 
”Det är nästan en förutsättning. Jag tänker som i kompletteringsteamet där behöver man ju inte 
träffa dem i samma omfattning. Dem som liksom bara behöver komplettera för att man är hemma 
och är föräldraledig eller har sjukersättning. Vi i mitt team vi ska ju liksom ha ut folk i jobb. Här ska 
det liksom vara en genomströmning hela tiden. Och det vet man ju liksom att träffa människor, det 
liksom är ju bästa metoden”. 
 

Detta menade hon vidare är det hennes dagar handlar om och det hennes jobb går ut på; 
att träffa människor. Antingen enskilt eller i samverkan med personalen i den 
verksamhet de befinner sig.  
 
Klienternas inflytande. Vad gäller klienternas inflytande kring vilken åtgärd eller insats som 
skall bli aktuell förklarade respondenten att hon inte bara radar upp en massa alternativ de har 
att erbjuda och sen låter klienten välja. Istället försöker hon lyssna in vad personen har i 
bagaget, vilka mål han eller hon har och vad personen egentligen vill. Sedan förklarade 
respondenten vidare att det inte är hon som ska styra och ställa utan att de alltid försöker göra 
överenskommelser med klienterna kring vilka åtgärder som skall vidtas.  
 
Uppföljningar. Uppföljningar med klienterna är inte något respondenten gör på regelbunden 
basis. Däremot får respondenten närvarorapporter av de flesta verksamheterna hennes klienter 
deltar i. För de som fungerar bra i verksamheterna kan det gå sex, sju månader mellan 
uppföljningstillfällena. Oftast blir det dem som skriker högst som prioriteras.  
 

”Att jag själv kallar till uppföljning, det finns det inte tid till. Utan det blir de här som prioriterar sig 
själva hela tiden. Drömscenariot vore ju att jag kunde kalla alla varje månad hit. Vi sitter ner liksom 
och pratar. Hur har senaste månaden varit och så? Men det finns inte en sportmössa att göra det. 
Inte med den här arbetsbelastningen. Men det vore ju det allra bästa. Att varje månad träffa alla.” 

 
Samverkan. De myndigheter, instanser och andra verksamheter vuxenteamet i kommun S1 
samarbetar med är arbetsförmedlingen, Jobbcentrum, olika kommunala verksamheter där 
klienterna blir placerade för att få hjälp att komma ut i praktik, Arosdöttrarna, ABF vux 
turbinen, vårdcentralen, psykiatrin samt kvinnojourer. Hur samverkan med dessa 
verksamheter ser ut kan te sig olika. Samverkan med arbetsförmedlingen, Jobbcentrum och de 
olika kommunala verksamheterna består främst av flerpartssamtal där klienten, respondenten 
och personalen från den aktuella verksamheten sitter ner och pratar om klientens situation. 
Samverkan med vårdcentral och psykiatri handlar främst om att se hur det går och stämma av 
bland de klienterna som får stödsamtal på psykiatrin. Är klienten redo att ta ett steg närmare 
arbetsmarknaden? Andra former av samverkan med vårdcentral och psykiatri kan handla om 
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att respondenten kan hjälpa klienten att få kontakt med verksamheterna om det behovet skulle 
föreligga hos klienten. Respondenten förklarade här att hon inte kan göra någon bedömning 
gällande hälsan, utan att de i sådana frågor måste kontakta vårdcentralen eller psykiatrin.  
 
Vidare förklarade respondenten att vuxenteamet har arbetat upp en bra samverkan med sina 
samarbetspartners och att det oftast sker en direktkontakt när det är något som inte fungerar. 
Att det inte fungerar i verksamheterna är relativt vanligt och i regel också anledningen till att 
ett flerpartsmöte blir aktuellt. Mycket av respondentens arbete förklarade hon handlar därför 
just om att sitta i flerpartssamtal, motivera klienten, fråga vad som inte fungerar samt hur 
klienten skulle vilja ha det istället.  
 
Arbetets utformning för att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt 
liv. På frågan om hur respondenten arbetar för att utforma biståndet så att det styrker den 
enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv svarade hon att de i kommunen har ett 
omfattande utbud av kompetenshöjande insatser att erbjuda klienterna. Som exempel tog hon 
verksamheterna (tillika samverkansparterna) Arosdöttrarna som arbetar med att stärka 
invandrarkvinnors språk, ABF vux turbinen som dels arbetar efter den så kallade arbetslinjen 
och som också erbjuder språkstärkande insatser samt Jobbcentrum där klienten får coachning 
ut i jobb. Arbetet för att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv kan även 
handla om att hjälpa klienterna ut i praktik för att de ska få referenser och på längre sikt ett 
arbete. I dessa olika verksamheter kommer man ibland fram till att utbildning vore ett bra 
alternativ för klienten. Generellt sett är det då CSN som får stå för försörjningen, men ett 
undantag förklarade respondenten är en säljutbildning som finns på Jobbcentrum. Den kan 
klienterna gå på och samtidigt erhålla försörjningsstöd.  
 
En annan insats som finns att tillgå i kommunen är projektet Nuevo. Nuevo finns till för 
försörjningsstödsmottagare mellan 18 och 29 år, som tidigare varit i olika verksamheter och 
åtgärder som inte fungerat. På Nuevo jobbar man väldigt individuellt med klienterna då det 
ofta ligger mycket psykisk ohälsa i bakgrunden.  
 

”Så att man börjar verkligen där personen befinner sig. Och de här personerna de går ju dagligen, 
eller Nuevo är ju öppet dagligen för dem. Och där jobbar då vägledare så man liksom har olika 
föreläsningar, man jobbar mycket med självkänsla och ART”.  

 
Socialsekreteraren i ungdomsteamet 
Respondenten i ungdomsteamet i kommun S1 är utbildad beteendevetare och har även läst till 
juridik samt en drogförebyggande kurs. I ungdomsteamet arbetar socialsekreterarna med 
klienterna (som är mellan 18-24 år) från att de blir aktuella inom 
försörjningsstödsverksamheten till att de går ut i självförsörjning. De tar med andra ord hand 
om såväl ekonomi, som planeringar och uppföljningar rörande klienten. I ungdomsteamet 
arbetar socialsekreterarna med ungdomar som står nära arbetsmarknaden eller i alla fall inte 
har några direkta arbetshinder. Att ungdomarna står nära arbetsmarknaden tyckte dock 
respondenten var ett ganska vitt begrepp. 
 

”Vi ska ju vara dem som står nära arbetsmarknaden, men gränsen mellan oss och 
utredningsenheten har ju suddats ut lite. För det är många som har diagnoser och det är många 
ungdomar som är deprimerade men medicinerar och fungerar ganska bra, så att vi har ju dem 
också”. 

 
Ärendebelastningen för respondenten i ungdomsteamet hade vid intervjutillfället precis 
sjunkit till ca 70 ärenden i månaden på hennes heltidstjänst, då de nyligen genom 
projektpengar fått anställa ytterligare en personal till sitt team.  
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Arbetsmetoder. Även respondenten i ungdomsteamet i kommun S1 har genomgått en del 
utbildningar, som till exempel MI och lösningsfokuserad metod. Hon upplever dock att det i 
praktiken är svårt att tillämpa dessa metoder vid myndighetsutövning. Detta dels för att 
försörjningsstödsmottagaren faktiskt har vissa krav på sig för att erhålla försörjningsstöd och 
dels för att klienten kanske till exempel inte har några idéer själv på hur de kan lösa 
situationen.  
 

 ”Man kan inte göra som man vill utan vi har ju vissa krav på vad som behöver göras för att du ska 
vara berättigad försörjningsstöd. Sen är ju det där ett verktyg som man kan använda för att få dem 
att förstå vad de kan göra. Vissa är det jättesvårt att använda på för det där innebär ju att man ska 
få dem att komma med lösningarna, istället för att vi ska säga att gör du så här eller så här så blir 
det så här. Utan man ska ju fråga hur tänker du att du kan göra? Och får man då någon som bara 
säger jag vet inte och så då är det jättesvårt. Då vill man gärna vara där och säga att om du gör så 
här eller så här… Då vill man ge råd och så. Men det ska man ju absolut inte göra i de här 
metoderna”.  

 
Samverkan. Ungdomsteamets arbete med att hjälpa klienterna ut i självförsörjning sker i 
samverkan med arbetsförmedlingen, Jobbcentrum, Ungdomars NyOrientering (UNO) och 
Atlas.  
 
UNO är en verksamhet som riktar sig till ungdomar med diffusa försörjningshinder som varit 
aktuella i olika verksamheter tidigare, där det inte har fungerat. På UNO får ungdomarna vara 
i fem veckor och bland annat gå på gruppträffar, individuella samtal och studiebesök. I de 
individuella samtalen på UNO ingår även ADAD, vilket är en strukturerad form av intervju 
där man ställer frågor om olika livsområden såsom familj, vänner, arbete, studier osv. Genom 
dessa samtal, förklarade respondenten får man en ganska klar bild kring vad man behöver 
jobba med. I vissa fall kanske det bara handlar om att det är någonting klienten behöver tänka 
på för att kunna fungera på ett bra sätt på Jobbcentrum. I andra fall kan det framkomma att 
klienten kanske har ett missbruk som han eller hon inte talat om eller att personen lider av 
social fobi och inte klarar av att vara på Jobbcentrum.  
 
För ungdomarna med social fobi finns verksamheten Atlas. Atlas arbetar ungefär som 
Jobbcentrum (där man kan få hjälp med att skriva jobbansökningar, gå ut på studiebesök och 
bolla sina tankar om framtiden) men i betydligt mindre skala. Sen arbetar Atlas även med den 
problematik som gör att klienten inte kan vara på Jobbcentrum. Har klienten till exempel 
social fobi eller svårt att vistas i grupp så kanske man tränar på det och försöker stärka 
klienten i det avseendet. Arbetet på Atlas kan även handla om att klienten får pröva att ringa 
ett samtal, gå på en intervju, kanske gå på praktik någonstans och så vidare.  
 
Samarbetet med dessa verksamheter sker oftast genom trepartsamtal och blir främst aktuellt 
då det inte fungerar som det ska för ungdomen i den verksamhet denne befinner sig.  
 
Vad gäller samverkan med arbetsförmedlingen förklarar respondenten att arbetsförmedlingen 
har en så kallad jobbgaranti som går in efter tre månaders arbetslöshet. Detta innebär att 
ungdomarna som står nära arbetsmarknaden efter tre månader på försörjningsstöd skrivs in på 
arbetsförmedlingen som då ska ordna praktik. Under praktik som anordnas av 
arbetsförmedlingen får ungdomen aktivitetsstöd som betalas ut av försäkringskassan. 
 
Klientinflytande. Om ungdomarna inte har sagt något annat än att de kan ta ett jobb imorgon, 
förklarar respondenten, hamnar de på Jobbcentrum. På Jobbcentrum tycker personalen att det 
är jättebra om klienten kommer med egna idéer och till exempel önskar vilket område de vill 
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ha praktik på. Jobbcentrum är vidare upplagt så att klienten först får försöka att söka praktik 
på egen hand. Men får de då inte napp någonstans hjälper personalen till efter ca en vecka 
eller två. Ibland kan man vidare upptäcka, förklarade respondenten, att det inte fungerar i 
verksamheten. I sådant fall får klienten gå på ett trepartssamtal med sin coach på Jobbcentrum 
och handläggaren på försörjningsstöd där de tillsammans får diskutera vad det är som inte 
fungerar. Ibland kanske klienten då bara säger att han eller hon är trött, sover dåligt och därför 
har svårt att komma upp på morgonen. I sådant fall uppmanas klienten att jobba på det och 
försöka se Jobbcentrum som ett jobb.  
 

”Du får en lön för att du jobbar, du får försörjningsstöd om du går på Jobbcentrum. Struntar du i 
att gå upp på morgonen bara för att du är trött, ja men det funkar inte så. Så funkar det inte på ett 
jobb och så funkar det inte här heller.  Så man får ju liksom ha en sån diskussion. Sen kan det ju 
vara det att man inte fungerar just på grund av de här andra anledningarna. Att de kanske säger att 
”jag klarar inte av när det är så här mycket folk. Det är 300 personer här och jag tycker det är 
jättejobbigt att sitta i en datasal med 40 andra liksom omkring mig”. Ja, men då kanske man kan ta 
en diskussion om det här med Atlas”.  

 
Att klienten inte tycker att en annan planering låter bra när det inte fungerat som det ska på 
Jobbcentrum är väldigt ovanligt.  
 
Uppföljningar. Då ungdomsteamet genom projektpengar från och med april 2010 kommer 
att få en extra tjänst kommer det återigen möjliggöras för socialsekreterarna att varje månad 
träffa alla klienter personligen för uppföljningar. Detta är något ungdomsteamet kunnat göra 
tidigare, men inte hunnit med under senare tid på grund av det störa inflödet av klienter. 
Projektet är något respondenten ser som mycket positivt: 
 

”Jag tycker verkligen att det är jättegivande. Någon ser dem och någon hör dem och frågar hur det 
är. Så de får lite stöttning även om… alla går ju inte på Jobbcentrum. Och de som inte träffar någon 
coach de har liksom ingen att bolla sina idéer med”.   

 
Arbetets utformning för att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt 
liv. Det första respondenten tog upp gällande frågan hur de arbetar för att utforma biståndet 
för att öka ungdomarnas möjligheter att leva ett självständigt liv var att de varje månad träffar 
alla ungdomar personligen. Här menade hon vidare att det ju är lättare för klienten att söka 
försörjningsstöd hemifrån varje månad på sitt rum jämfört med att gå till socialkontoret. Sen 
förklarade hon att de flesta ungdomarna ju vill ha ett arbete men att en del även känner sig 
nöjda utan jobb och ser försörjningsstödet som lite fickpengar. När de då blir tvungna att 
komma till kontoret och träffa sin handläggare blir det ju jobbigt, förklarar respondenten, för 
då måste de kunna redogöra för vad de har gjort och vad de tänker göra framåt. Och till slut 
kommer de kanske då också fram till att det faktiskt ger dem något att göra något eget.  
 

”Så att jag tycker det ger jättemycket att träffa dem. Och att de då kommer fortare ut i 
självförsörjning. Att man inte bara släpper dem liksom själva. För det är ju många, i alla fall 
ungdomar som är väldigt… Ja, de vet inte alls hur man söker jobb. Och har man då inte 
Jobbcentrum bakom sig där man kan få stöttning utan kommer till arbetsförmedlingen och går i den 
här jobbgarantin… Då träffar man kanske sin handläggare en gång i månaden och då träffar ju den 
alla andra ungdomar också som den har alltså. Så det blir ju inga individuella coachningssamtal 
direkt då. Så att vi jobbar ju inte bara med pengarna utan vi jobbar så mycket som möjligt för att 
hjälpa dem. Sen finns det ju många som tror alltså, som liksom inte har så mycket insyn att ”ni är ju 
liksom ekonomer”. Och vi bara ”neej. Vi är ju socialsekreterare och är utbildade på samma sätt. 
Sen har vi det där med pengarna liksom, som en bisak”. Att det ska ut pengar varje månad.  Men det 
är inte det som är det huvudsakliga”.  
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Utöver att träffa klienterna personligen arbetar respondenten även med verksamheterna UNO, 
Atlas, Jobbcentrum, arbetsförmedlingen och Nuevo för att hjälpa klienterna till ett 
självständigt liv. Av respondentens klienter deltar ca 25 procent i projektet Nuevo.   
 
För ytterligare resultat från kommun S1 se bilaga 2. 
 
Kommun S2 
I kommun S2 är socialsekreterarna och handläggarna uppdelade i enheterna; vuxen, ungdom, 
flykting, utredning samt mottagning. Intervjuerna som genomfördes i kommunen var på 
vuxen- och ungdomsenheten. 
 
Mottagning i kommun S2 
I kommun S2 hänvisas nya hjälpsökande i första hand till Servicecenter. På Servicecentret 
fattas inga beslut, utan de fungerar främst som en första kontakt för den hjälpsökande där 
denne kan få information och vägledning i frågor som rör till exempel försörjningsstöd. 
Servicecenters arbete styrs av riktlinjer, lagar och förordningar och i verksamheten arbetar 
bland annat studievägledare, socialsekreterare samt försörjningsstödshandläggare. 
Servicecenter erbjuder även hjälp att fylla i ansökningar om försörjningsstöd som sedan 
skickas vidare till mottagningsenheten.   
 
I mottagningsgruppen fördelar teamledaren ut ärendena på olika handläggare som i de allra 
flesta fallen kallar klienten till ett nybesök, för en nybesöksutredning. På detta första möte 
informeras klienten mer ingående om vilka rättigheter och skyldigheter som föreligger 
gällande försörjningsstödet. Dessutom upprättas även på nybesöket en plan för hur fortsatt 
kontakt med verksamheten skall te sig för klienten. Respondenten på vuxenenheten, som 
tidigare arbetat på mottagningsenheten, förtydligade vidare varför kanske inte alla klienter 
kallas till nybesök; 
 

”När jag jobbade där så har ju jag stött på någon som kanske själv har skrivit att den väntar 
liksom lön från sitt arbete nästa månad och att det här handlar om en engångsansökan. Då kanske 
jag har ringt personen istället för att stämma av. Och har den då på grund av arbete inte 
möjlighet att komma in då kanske jag har fattat beslut för en månad liksom och begärt in det jag 
har behövt för att göra det då, men annars så träffar man personen där först” (läs på 
mottagningen).  

 
Socialsekreteraren på vuxenenheten 
Respondenten på vuxenenheten i kommun S2 är utbildad socionom och har även läst till 
bland annat familjerätt, offentligrätt samt engelska på högskolenivå. Hon har arbetat i 
vuxenteamet sedan september 2009 och innan dess på mottagningen sedan april 2009. Hennes 
klienter består främst av barnfamiljer, varav många med utländsk bakgrund. Ärendemängden 
för respondenten ligger på ca 80 ärenden i månaden på hennes 80-procentiga tjänst.  
 
Arbetsmetoder. I kommun S2 finns ingen uttalad arbetsmetod för de anställda att arbeta 
efter, utan det är istället upp till var och en att använda den kompetens man har på bästa sätt. 
För socialsekreteraren på vuxenenheten innebär detta att hon arbetar efter empowerment.  
 

”Men jag tycker det som blir tydligast för mig i alla fall är ju att jag… alltså jag tänker nog mest 
empowerment och så och att liksom jobba tillsammans med personen. Så jag gillar verkligen inte det 
här med pekpinnar om man säger så. Utan jag är tydlig med att jag försöker jobba tillsammans med 
klienten och hitta vägar och mål tillsammans med klienten. Försöker guida dem eller coacha dem till 
att hitta det de har, peka på vad jag tycker att de har. Så tänker jag nog mycket så när jag jobbar 
faktiskt. Och lösningar och inte hinder kanske”. 
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Samverkan. Vad gäller samverkan förklarade respondenten att hon inte arbetar efter någon 
mall som att exempelvis varje månad ringa klienternas handläggare på arbetsförmedlingen 
eller så. Utan hur samverkan är utformad beror på respektive ärende. Några verksamheter hon 
samverkar med är arbetsförmedlingen, svenska för invandrare (SFI) och Framsteget.  
 
Samverkan med Framsteget, vilket är en insats för klienter som även har andra kontakter inom 
socialtjänsten, sker genom att respondenten kan medverka vid uppföljningsmöten med 
klienten och dennes andre socialsekreterare. De klienter som är aktuella på Framsteget, där 
deltagande sker under loppet av ett år, har ofta svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden på grund 
av sociala skäl.  
 
Samverkan med arbetsförmedlingen har hittills bestått av möten samt rådfrågningar gällande 
insatser för olika klienter. Här förklarar respondenten att hon finner det viktigt att i vissa 
ärenden samråda med arbetsförmedlingen först när hon har tänkt erbjuda en klient en viss 
insats. Detta för att klargöra så att Arbetsförmedlingen inte har något bättre att erbjuda.  
 
Ett exempel på när samverkan med SFI kan bli aktuellt som respondenten tar upp är om en 
klient vill hoppa av SFI-undervisningen. I sådant fall diskuterar respondenten alltid med 
läraren på SFI samt med klienten om bland annat vad klienten har tänkt istället. Har klienten 
kanske fått ett jobb menar respondenten att det kan vara okej att avbryta undervisningen. Hon 
försöker dock alltid ha en dialog med klienten och diskutera med honom eller henne om 
språkets betydelse.  
 
Respondenten samverkar vidare även internt med kollegor inom samma samt andra enheter. 
Där kan samverkan till exempel handla om att rådfråga en kollega vilka insatser som finns 
som skulle kunna passa i något enskilt fall.  
 
Klientinflytande. Något respondenten vid flera tillfällen under intervjun återkommer till är 
att hon finner det centralt att alltid arbeta tillsammans med klienten. Detta såväl gällande 
upprättandet av handlingsplaner som när något inte fungerar som det ska. Sen är det ju så att 
det finns vissa krav klienten måste uppfylla för att vara berättigad försörjningsstöd, som att till 
exempel följa sin handlingsplan. Men här menar respondenten att hon trots det ändå aldrig 
skulle tvångsanmäla en klient till någon verksamhet eller så. Någon sådan situation har hon 
dock aldrig hamnat i. 
 
Uppföljning. Vad gäller uppföljningar förklarar respondenten att hon främst blir inblandad 
när det är något som inte fungerar som det ska. Några regelbundna uppföljningar med varje 
klient förekommer således inte. Här förklarar respondenten vidare att hon, när hon började på 
vuxenenheten i september 2009 (då på heltid) fick ta över 99 ärenden på en gång, vilket 
gjorde att hon naturligtvis inte kunde träffa alla klienter i början. I dagsläget har hon dock 
hunnit träffa ca 75 procent av sina klienter och menar att det faktiskt inte finns någon 
anledning att träffa alla; Och i en del fall kan det vara så till exempel att de är föräldralediga 
och att det är den planeringen de har. Och då finns det ju faktiskt ingen anledning att träffas 
så… om inte klienten vill det.” Ibland görs uppföljningar även per telefon.  
 
I de flesta verksamheter hennes klienter kan vara aktuella på förs närvarorapporter över 
klienterna som skickas till respondenten. Detta gör att hon vid eventuell frånvaro har 
möjlighet att upptäcka samt följa upp det.  
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Arbetets utformning för att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt 
liv. För att ta hänsyn till sista stycket i SoL 4:1 förklarar respondenten att hon arbetar 
tillsammans med personen och försöker hitta lämpliga vägar för respektive klient utifrån de 
behov som finns. För vissa klienter kan en lämplig väg vara att delta i någon av de insatser 
eller projekt som kommunen har att erbjuda; exempelvis Framsteget, Yrkessvenska, 
Jobbcenter samt en insats som finns för klienter med psykiatrisk problematik. Yrkessvenska 
är en insats som riktar sig till klienter som har avslutat sin SFI-undervisning men fortfarande 
har svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden. Att hänvisa klienterna till någon av de insatser eller 
projekt som finns ser respondenten som en möjlighet för att öka chansen till självförsörjning 
för klienten. Detta särskilt om klienten efterfrågar något att göra. Det händer nämligen ganska 
ofta, förklarar respondenten, att klienter ringer och säger att de inte vill gå hemma längre och 
frågar om det finns möjlighet att få hjälp från socialkontoret att hitta en sysselsättning.  
 
För vissa klienter, som till exempel svenskar som inte har någon uttalad problematik, finns det 
inte mycket att erbjuda. De hänvisas istället bara till att söka jobb. Dessa klienter (som då inte 
är aktuella för insatser eller projekt) arbetar dock respondenten med.  

 
”Det är ju arbetsförmedlingen i första hand som ska jobba med människor som är arbetssökande. 
Men jag brukar ju jobba med personer som inte jag bedömer aktuella för någon av de här 
insatserna eller projekten som vi kan anmäla till. Det kan ju vara liksom människor som har varit 
arbetslösa en period som man känner, ja och som de själva också kan uttrycka, börjar tappa hoppet 
lite grann och så. Då kan man ju faktiskt försöka jobba med dem och se: Vad är det de här 
personerna har? Vad har de för erfarenheter liksom och vad kan de bygga vidare på? Och försöka 
motivera, mera så. Att man har sånt samtal, även om jag själv inte kan hänvisa dem till något jobb 
eller någon praktik liksom. Så förhoppningsvis får de något med sig från det.” 
 

Ett annat sätt respondenten arbetar på för att hjälpa klienterna till ett självständigt liv är 
genom individuella planeringar, som upprättas månadsvis. I många fall kan planeringen 
dock se likadan ut under flera månader för en klient om denne till exempel har något 
pågående via arbetsförmedlingen under en period.  
 
Socialsekreteraren på ungdomsenheten 
Respondenten på ungdomsenheten i kommun S2 har läst välfärdsprogrammet med 
inriktning mot arbetsmarknadsrehabilitering, samt en del kurser inom socialt arbete. 
Hon är nu inne på sitt åttonde år som socialsekreterare i försörjningsstödsverksamheten 
och har arbetat på både vuxen-, mottagnings- och ungdomsenheten.  
 
Ärendebelastningen på ungdomsenheten ligger på ca 80-90 ärenden i snitt per månad 
(på en heltidstjänst), men kan variera något då det är stor ruljans bland klienterna. I snitt 
stängs nämligen ca 10 ärenden per månad. 
  
Arbetsmetoder. Vad gäller metodanvändning förklarar respondenten att hon till viss 
del arbetar lösningsfokuserat, men att det på grund av tidsbrist inte alltid finns tid att 
tänka på metoder, särskilt inte vid förseningar av utbetalningarna.  

 
”Man kan hålla en metod till viss del, sen blir det bara massor… och det är ju så laddat med 
ekonomi. De flesta vill ju ha sina pengar runt den 26:e, 27:e /…/ Har den veckan passerat, den här 
utbetalningsveckan då får vi många samtal om att ”ja men hur ska jag göra med min hyra” och ”jag 
har inga matpengar” och så vidare. Och då hamnar man i en sådan situation att man kan inte… 
man tänker bara på det nödvändigaste i ärendet för att kunna betala ut pengar”.  
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Dock finns metodtänkandet i viss mån med i bakhuvudet, menar respondenten vidare.  
 
”Men jag måste ändå säga att det här metodtänkandet, det kommer individuellt, beroende på vilket 
ärende det är. Man försöker hålla någon viss struktur. Och det är inte alltid lätt nu när vi har så 
himla mycket. Man kan inte se alla. Samtidigt så ligger det i vårat ansvar också. Så man brottas med 
det här man att inte är tillgänglig, att det är mycket och hur man ska få ihop vissa pusselbitar”.  

 
Samverkan. Ungdomsenhetens samverkanspartners är bland andra arbetsförmedlingen, 
frivården samt kommunala verksamheter som t.ex. Krami. (Krami är en verksamhet 
som ”riktar sig till unga frivårdsklienter som behöver hjälp att komma in på 
arbetsmarknaden” (www.kramimoa.se)). Samverkan är oftast utformad så att det finns 
en processledare i någon av verksamheterna som kallar till ett gemensamt möte med 
klient samt berörd personal. Även i detta avseende är dock arbetsbelastningen hög 
förklarar respondenten, vilket gör att stor del av samverkan även får tas via telefon samt 
mejl. Här förklarar respondenten vidare att hon tror att det bästa egentligen vore att 
alltid träffas allihop när det gäller samverkan, då det troligen skulle lösa många 
problem. ”Tråkigt att det inte finns det utrymmet. Jag tror vi skulle lösa en hel del om 
vi träffades allihopa”.  
 
Vanligt gällande samverkan förklarar respondenten vidare, är även att samverkansmöten 
endast äger rum inledningsvis, om en klient till exempel ska börja på ett behandlingshem för 
sitt missbruk.  

 
”Det bästa är ju att vi träffas allihopa. Men, som sagt, i brist av tid och för mycket ärenden så har vi 
kanske varit med två, tre gånger. Och sen så får klienten och socialsekreteraren träffas och sen 
återrapportera till mig. Så att vi har det via telefon. Men det idylliska är ju att vi ska träffas allihopa 
för brukarens skull. Men tyvärr finns inte det utrymmet idag. Kan även vara att så att jag träffar den 
personen och sen så får jag rapportera till socialsekreteraren”.  
 

Klientinflytande. Vad gäller klientinflytande framgår att bestämmandet av åtgärder 
och/eller insatser alltid sker i dialog med klienten. Tidigare arbetade de i kommunen 
med handlingsplaner för klienterna, men idag har de övergått till att arbeta efter 
individuella planeringar. Dessa planeringar upprättas alltid i samråd med klienten.  
 
Uppföljning. Uppföljningar med klienterna genomför respondenten på 
ungdomsenheten i kommun S2 i den utsträckning hon hinner. I genomsnitt handlar det 
om ca 12 möten per månad. Dessa sker alltid genom personliga möten, då respondenten 
finner det betydligt bättre än telefonkontakt. Risken med att ta uppföljningar via 
telefon, menar respondenten är att ungdomen då kan lägga på luren och sedan inte svara 
igen om till exempel en konflikt skulle uppstå.  
 
På ett uppföljningsmöte följer respondenten upp vad planeringen resulterat i samt hur det går 
för ungdomen i den verksamhet denne befinner sig. Hur upplever klienten att det går? 
Fungerar det bra? Fungerar det dåligt? Ska klienten prova något annat eller fortsätta? 
 
Arbetets utformning för att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt 
liv. Hur biståndet utformas för att hjälpa klienterna att bli självförsörjande ser väldigt olika ut 
från fall till fall, förklarar respondenten. Mycket samverkan förekommer dock med 
arbetsförmedlingen i detta avseende, då det i många fall handlar om att söka arbete för 
ungdomarna.  
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Vid intervjutillfället låg kommunen vidare i startgroparna till att starta upp verksamheten 
Jobbcenter, som ska arbeta med de klienter som står nära arbetsmarknaden. Här menar dock 
respondenten att man inte får glömma hur arbetsmarknaden faktiskt ser ut i dagsläget.  

 
”Men det är ju också det här att; hur ser arbetsmarknaden ut idag? Det är det vi inte får glömma. 
För jag kan ju inte pusha min klient… eller vad ska jag säga… jag kan ju inte tvinga min klient till 
att söka 150 jobb inom något visst område när jag vet att arbetsmarknaden inte ser ut så där. Utan 
då får man ju vara mer taktisk kanske och fundera; Kan du söka någon annanstans? Eller ska du 
vidareutbilda dig? osv. men det är svårt.”  

 
I andra fall kan vägen mot självförsörjning gå genom andra åtgärder och insatser som 
finns att erbjuda inom kommunen. Oavsett hur vägen till självförsörjning ser ut arbetar 
respondenten dock alltid i dialog med klienten.  
 
För ytterligare resultat från kommun S2, se bilaga 3. 
 

Resultatredovisning av arbetet i de mindre kommunerna 
 
Under följande avsnitt redovisas resultatet från de mindre kommunerna; L1 samt L2.  
 
Kommun L1 
I kommun L1 kommer ärendena direkt in till de fem socialsekreterare som arbetar med 
försörjningsstöd i kommunen. Vanligtvis tas första kontakten med verksamheten per telefon 
där socialsekreteraren skriver ner en checklista kring vem samt vad det gäller. 
Socialsekreterarna är vidare uppdelade i ett ungdoms- samt ett vuxenteam där ungdomsteamet 
(vilka består av tre socialsekreterare) arbetar med klienter under 30 år och vuxenteamet 
(bestående av två socialsekreterare) arbetar med dem över 30 år. Utöver dessa team arbetar 
även ekonomiassistenter samt arbetsmarknadskonsulenter inom 
försörjningsstödsverksamheten i kommunen. Ekonomiassistenternas arbetsuppgifter består av 
att göra uträkningar samt utbetalningar. Arbetsmarknadskonsulenternas uppgift är att ordna 
praktikplatser till klienterna. I socialsekreterarnas arbetsuppgifter ingår således inte att 
beräkna och betala ut försörjningsstöd, utan de arbetar istället enbart med klienternas 
individuella handlingsplaner samt med uppföljningar. 
 
Socialsekreteraren som intervjuades i kommun L1 arbetar i vuxenteamet och är utbildad 
socionom. Hon tog sin examen 1986 och har sedan dess arbetat inom olika områden på 
socialtjänsten, bland annat ett flertal år inom försörjningsstödsverksamheten.  
Ärendebelastningen för socialsekreterarna i vuxenteamet ligger på drygt 100 ärenden i 
månaden per person.  
 
Arbetsmetoder 
Den metod som respondenten i kommun L1 upplever att det finns behov av för tillfället som 
hon också arbetar efter är nätverkstänket i bemärkelsen att alla individer är en del av 
någonting större. Detta försöker hon ha med sig och tänka på i sitt arbete.  
 
Samverkan 
Vad gäller samverkan menar respondenten att de samarbetar med alla verksamheter som de 
behöver i princip, exempelvis försäkringskassa, arbetsförmedling och SFI. Här förklarar hon 
vidare att försörjningsstödsverksamheten sedan i somras flyttat in i samma byggnad som 
försäkringskassan och arbetsförmedlingen, vilket hon upplever väldigt positivt, då det 
förenklat mycket. ”Det som tidigare tog tre veckor med arbetsförmedlingen, det tar tre 
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minuter nu.” Samma sak med försäkringskassan; istället för att sitta i telefonköer är det 
istället bara att gå in till dem vid behov. Utformningen av samverkan sker främst genom 
trepartssamtal vid behov.  
 
Klientinflytande  
Klienternas möjligheter att påverka vilka insatser eller åtgärder som vidtas menar 
respondenten är stor. Många klienter har önskemål gällande praktik och det är aldrig så att en 
klient tvingas ut på en praktikplats de inte vill. Vidare är klienten även med och skriver den 
individuella planeringen, vilket innebär att de kan påverka även där. ”Det är ju dem det gäller 
så det är klart att de måste vara med” säger respondenten gällande upprättandet av de 
individuella planeringarna. Sen är ibland klienternas önskemål och planer gällande praktik så 
pass högtflygande att man ser att de aldrig skulle klara det, menar respondenten vidare. I ett 
sådant fall försöker hon antingen komma med ett förslag som skulle kunna vara ett steg på 
vägen mot målet eller så kan hon låta klienten själv ta reda på vad som faktiskt krävs för att 
bli det ena eller det andra.   
 
Uppföljningar  
Uppföljningar med klienterna är något som görs enda tills klienten är ute ur verksamheten. 
Hur ofta dessa äger rum ser väldigt olika ut, beroende på situation. Vissa klienter, förklarar 
respondenten, träffar man ibland med kanske bara någon veckas intervall. För andra går det 
längre tid mellan mötena. Hur en individuell planering ser ut är väldigt olika, men ett exempel 
på vad en sådan kan innehålla är till exempel att klienten ska gå till arbetsförmedlingen och 
söka bostadsbidrag, medan socialsekreteraren (dvs. respondenten) tar reda på vad det finns för 
möjligheter att till exempel få praktik som snickare, om det är något klienten skulle önska. Ett 
annat exempel är att om det kanske visar sig att klienten har missbruksproblematik; då kan 
den individuella planen istället handla om att klienten får en tid inbokad på öppenvården för 
samtal och prover. Sedan stämmer respondenten av med klienten efter någon eller några 
veckor och ser hur det ser ut.  
 
En del av arbetet kring uppföljningar är även att följa med klienten på olika besök. ”Och så 
har vi uppföljningsbesök, följer med till läkare, arbetsförmedling. Det kan vara jätteotäckt att 
gå dit…” 
 
Arbetets utformning för att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv  
Vad gäller biståndets utformning för att stärka klienternas möjligheter till ett självständigt liv 
förklarar respondenten att de på försörjningsstöd i kommun L1 dels hjälper till att ordna 
praktik, dels finns med klienten i kontakten med andra myndigheter och verksamheter. Vidare 
upprättas även, som tidigare nämnts, individuella planeringar, som ett led i arbetet mot 
självständighet för klienten.  
 
För ytterligare resultat från kommun L1 se bilaga 4. 
 
Kommun L2 
I kommun L2 arbetar fyra socialsekreterare i ekonomigruppen. Då det är en liten kommun 
finns ingen mottagningsgrupp eller mottagningssekreterare, utan ärendena kommer direkt in 
till socialsekreterarna. De två respondenterna som intervjuades (vid samma tillfälle) i 
kommun L2 har lite olika erfarenhet och bakgrund. Respondent X är utbildad socialpedagog 
och har arbetat med försörjningsstöd 12-13 år. Respondent Y är beteendevetare och har 
arbetat i ekonomigruppen sedan augusti 2009.  
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Arbetsbelastningen i ekonomigruppen ligger på ca 60-65 ärenden per heltidsanställd 
socialsekreterare plus de klienter från integrationsenheten som söker för livsföring i övrigt.  
 
Arbetsmetoder 
Arbetssättet respondenterna i kommun L2 arbetar efter är lösningsfokuserad metod. 
Dessutom, förklarar respondenterna, upprättar de alltid arbetsplaner för klienterna, beroende 
på hur det ser ut.  
 

”Vi gör ju olika arbetsplaner. Det gör vi i varje ärende, beroende på hur det ser ut då. Om man 
jobbar… ja om man står till arbetsmarknadens förfogande fullt ut eller om man har något 
försörjningshinder. Man jobbar med läkare, försäkringskassa, våran arbetsmarknadsenhet. Det 
finns ju en planering. Vi försöker ju i varje fall att det ska finnas individuella planeringar i varje 
ärende. Så det här med försörjningsstöd, ja visst, vi gör ju ekonomiska utredningar, det måste vi 
göra. Det är vi skyldiga att göra. Men vi gör ju så mycket mer” (Respondent X). 

 
Klientinflytande  
Klienternas möjligheter att påverka vilka insatser eller åtgärder som kan tänkas bli aktuella 
förklarade respondent X är relativt begränsade. Sedan tog hon som exempel arbetsträningen;  

 
”Ja när det gäller arbetsträningen. Ja, vad ska jag säga... Där kan de ju inte bestämma... Ja, tills 
viss del. Jag tänker det här med enskilda planeringar… Det beror ju lite på vart man befinner sig 
också. När man ger en enskild plats, det är ju en form av bistånd som man ger härifrån. Och i och 
för sig; jag tror ju att man kan komma med förslag på enskilda platser. Men det är ju inte alltid som 
vi kan, eller jag tänker som arbetsmarknadsenheten som jobbar med det här… jag tänker man måste 
ju ta kontakt med facken också, för det får ju inte vara så att det konkurrerar… det kan ju vara 
anställningsstopp på vissa arbetsplatser eller kommuner, eller det kan ha varit uppsägningar. Så då 
får man ju liksom inte gå in. Så det är ju mycket att tänka på”.  

 
Däremot kan klienterna vara med och påverka arbetsplanernas utformning så långt det går, 
utifrån det som finns att erbjuda. Men då de är en liten kommun, förklarar respondent X, finns 
det dock inte så mycket att välja på vad gäller arbetsplatser och sysselsättningar.  
 
Uppföljningar 
Hur ofta uppföljningar görs, förklarar respondent Y beror på vad de kommit överens om med 
klienten i arbetsplanen. Men ofta kan det gå cirka tre månader mellan uppföljningarna, fyller 
respondent X i. Tidigare har de kunnat träffa alla klienter personligen varje månad, men då 
arbetsbelastningen ökat på senare tid har den möjligheten försvunnit, vilket respondenterna 
upplever som negativt. ”Det är ju förmodligen så att om man kan följa upp folk får man dem 
fortare från bidrag” (Respondent X).  
 
Samverkan  
De samverkansparter ekonomigruppen i kommun L2 arbetar med är; vårdcentralen (där bland 
annat läkare ingår), arbetsförmedlingen, försäkringskassan samt integrationsenheten. 
Samverkan med dessa verksamheter består främst av att tillsammans med klienten och 
verksamheten upprätta en gemensam planering, så att det tydligt skall framgå vem som ska 
göra vad i olika sammanhang.  
 
Även samverkan på intern basis förekommer i kommun L2, med barn- och ungdomsgruppen 
och med vuxengruppen. Exempelvis förklarar respondent Y att de i ekonomigruppen är 
skyldiga att anmäla till barn- och ungdomsgruppen vid el-avstängning eller stora skulder i en 
familj. Ett annat exempel, som respondent X tar upp är om klient visar sig ha 
missbruksproblematik. Då stöttar och leder de klienten till vuxengruppen. 
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Arbetets utformning för att styrka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv  
För att utforma biståndet så att det leder till självständighet för klienten arbetar 
respondenterna med individuella planeringar samt uppföljningar. Här förklarar respondent X 
vidare att många av klienterna bland annat har olika försörjningshinder, vilket gör att 
arbetsförmedlingen inte arbetar aktivt med dem. I sådant fall ligger det på ekonomigruppens 
bord att hjälpa dessa klienter, genom att till exempel erbjuda arbetsträning. Arbetsträningen 
kan vidare fungera som ett sätt att visa arbetsförmedlingen att klienten faktiskt klarar en 
daglig sysselsättning under en period. Detta så att arbetsförmedlingen återigen kan ta vid och 
hjälpa klienten att finna ett arbete.  
 
Något respondenterna i kommun L2 belyser som ett problem i arbetet med att hjälpa 
klienterna mot ett självständigt liv är bestämmelsen att klienter som lever tillsammans båda 
måste stå till arbetsmarknadens förfogande för att vara berättigade försörjningsstöd.  

 
”När det gäller familjer så om en av dem ska studera så är det så här att man får ingen hjälp 
härifrån. Och sen… det händer då att de väljer bort det: att studera. För att om bara en av dem får 
pengar från CSN så räcker inte deras pengar. Då har de inte rätt att få härifrån. Så därför väljer de 
bort det och är istället arbetssökande. Det är inte bra tycker jag. För det hjälper i alla fall att de 
läser. Det kan bli bättre i framtiden. Men om de då bara tänker på det här, ekonomidelen, då vill de 
inte studera, för deras ekonomi räcker inte till”. (Respondent Y) 

 
För ytterligare resultat från kommun L2 se bilaga 5. 
 

Riktlinjer  
 
Avslutningsvis i resultatredovisningen kan även nämnas att samtliga socialsekreterare som 
intervjuats har riktlinjer för försörjningsstödshandläggningen att förhålla sig till i kommunen. 
Av dessa dokument har jag blivit delgiven riktlinjerna från en större och en mindre kommun i 
undersökningen. Socialsekreterarna i de andra två kommunerna var tveksamma kring 
huruvida de fick dela ut riktlinjerna eller ej och valde därför att neka mig materialet. Detta 
trots att materialet skall vara tillgängligt för allmänheten enligt offentlighetsprincipen (jfr 
www.domstol.se/templates/DV_InfoPage.aspx?id=1102).  
 
I de riktlinjer jag fått ta del av beskrivs till exempel de lagrum socialsekreterarna har att 
förhålla sig till, att försörjningsstödet skall vara en hjälp till självförsörjning, att varje fall 
skall bedömas individuellt samt mer specifika riktlinjer som att den sökande vid behov av 
glasögon skall kunna uppvisa ett intyg som styrker detta. I stora drag är riktlinjerna mellan de 
kommuner jag delgivits väldigt lika; ett flertal stycken är till och med helt identiska. Dock 
förekommer även vissa skillnader som exempelvis att den större kommunen tar upp 
barnperspektivet i sina riktlinjer, vilket inte den mindre kommunen gör.  
  

Analys och diskussion 
 
Under följande avsnitt kommer resultatet från de olika kommunerna att analyseras och 
diskuteras mot empowerment och tidigare forskning utifrån respektive frågeställning.  
 
Analys och diskussion av resultatet utifrån studiens första frågeställning 
Studiens första frågeställning är att undersöka hur socialsekreterarna i två större och två 
mindre kommuner i Mellansverige arbetar med biståndsfrågorna med avseende på aspekterna 
mottagning, metodanvändning, samverkan, klientinflytande samt uppföljningar. Mot 
bakgrund av detta analyseras och diskuteras resultatet nedan utifrån respektive aspekt.   
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Mottagning 
I de större kommunerna sker mottagningen av nya klienter via mottagningsteam (samt i 
kommun S2 dessutom av ett servicecenter innan mottagningen), medan klienterna i de mindre 
kommunerna får kontakt med socialsekreterarna på försörjningsstödsenheten direkt.  
 
Minas (2008) menar att klienterna på många socialkontor inte kan få kontakt med 
socialsekreterarna utan att det går via mottagningen, vilket gör att mottagningssekreterarna 
ofta beskrivs som ”dörrvakter” (Minas 2008). Detta verkar även vara fallet i de större 
kommunerna som omfattas av denna studie. Dock framgår även att mottagningssekreterarna i 
de större kommunerna har likvärdiga utbildningar med övriga socialsekreterare samt att 
mottagningen inte sker via telefon, utan genom personliga möten, varför några direkta 
paralleller kanske inte kan dras med Minas (2008) undersökning.  
 
Metodanvändning 
Vad gäller metodanvändning i kommunerna visar resultatet att flera av respondenterna finner 
det svårt att använda någon metod eller modell fullt ut. Några metoder som omnämns är dock 
empowerment, nätverkstänkande och lösningsfokuserad metod. Den sistnämnda metoden är 
det två av respondenterna som åtminstone i viss mån säger sig arbeta efter.  
  
En undersökning av Bergmark och Lundström (1998) visar att motivationsarbete är den 
vanligaste metoden i socialbidragsarbetet, följt av lösningsfokuserat arbete, nätverksarbete 
samt strukturinriktat arbete. Hur konsekvent dessa följs, menar Minas (2008) dock är oklart. 
Socialsekreterarna i de undersökta kommunerna uttrycker inte att de arbetar efter metoden 
motivationsarbete. Däremot beskriver flera av respondenterna att en del av arbetet även kan 
handla om att motivera klienterna i olika avseenden. Mot bakgrund av detta kan tolkningen 
göras att de kanske i viss mån arbetar efter något liknande motivationsarbete om inte annat. 
En av respondenterna uttrycker vidare att hon arbetar efter empowerment ”genom att jobba 
tillsammans med klienten och hitta vägar och mål tillsammans med klienten”. Detta skulle 
kunna tolkas som att socialsekreteraren har tagit fasta på ett av Westerlund och Bergströms 
(1998) perspektiv på empowerment som säger att arbetet med empowerment kan handla om 
att arbeta med att individen får en större tilltro till sin egen kapacitet att klara av sitt eget liv 
(Westerlund och Bergström 1998).  
 
Samverkan  
Den enda samverkanspartner som återfinns i samtliga kommuner är arbetsförmedlingen. 
Därefter tycks samverkan åtminstone delvis baseras på vilka lokala förutsättningar som finns 
samt vilket tidsutrymme socialsekreterarna har att arbeta tillsammans med andra myndigheter 
och verksamheter. Några samverkanspartners som återfinns i fler än en kommun är 
jobbcentrum, vårdcentralen och försäkringskassan.  
 
Detta kan jämföras med en undersökning från 2001 som visar att nästan samtliga av Sveriges 
kommuner är involverade i flerpartssamverkan med olika aktörer som till exempel 
arbetsförmedlingen och försäkringskassan (Minas 2008). 
 
Hur samverkan är utformad ser lite olika ut beroende på kommun. Flera kommuner samverkar 
till exempel genom treparts- eller flerpartssamtal, andra genom att upprätta gemensamma 
planer med samverkansparterna medan ytterligare en annan kommun samverkar mycket via 
mejl och telefon. 
 



26 

Att samverka med andra myndigheter och verksamheter tillsammans med klienten kan ställt 
mot empowerment tolkas som att låta klienten erhålla viss kontroll över sin situation. Kontroll 
är vidare, enligt Swärd och Starrin (2006) en central beståndsdel i empowerment. Således kan 
det tänkas att empowerment uppnås i viss mån i kommunerna i detta avseende.  
 
Klientinflytande  
Vilket inflytande klienterna i de olika kommunerna har förklarar några av respondenterna 
begränsas i viss mån av lagen. Exempelvis är klienten skyldig att följa sin individuella 
handlingsplan för att erhålla försörjningsstöd. Utöver lagen tycks dessutom lokala 
förutsättningar och arbetssätt påverka klientinflytandet.  
 
Tolkningen att lokala förutsättningar påverkar klientens möjlighet till inflytande grundas på 
att respondenterna i kommun L2 förklarade att klienterna förvisso kan önska enskilda platser 
gällande arbetsträning, men att önskningen troligtvis inte kan tillgodoses då de är en så liten 
kommun med väldigt begränsat utbud av insatser, åtgärder och praktikplatser.   
 
Att lokala arbetssätt påverkar klienternas inflytande tolkas utifrån att en respondent 
förklarade att klienterna hamnar direkt på jobbcentrum om inget annat sägs. (Dock förklarade 
respondenten att inflytandet på jobbcentrum vidare är mycket utbrett).  
 
I de undersökta kommunerna beskriver socialsekreterarna på olika sätt hur de arbetar med 
klienterna. Exempelvis förklarar flera av respondenterna att handlingsplanen eller den 
individuella planen upprättas tillsammans med eller i samråd med klienten. I en kommun 
beskriver respondenten att hon istället för att rada upp en massa alternativ försöker lyssna in 
vad klienten verkar vara i behov av och sedan göra en överenskommelse med klienten.   
 
Att låta klienterna vara med och styra utformningen av sin tid i verksamheten för 
försörjningsstöd i kommunerna tolkas som mycket centralt för att empowerment skall uppnås. 
Detta då Swärd och Starrin (2006) menar att empowerment bland annat handlar om att hjälpa 
människor att få större tilltro till sin egen förmåga att klara av sitt liv samt att veta vad som är 
bäst för honom eller henne själv (Swärd och Starrin 2006). Då flera av respondenterna 
uttrycker att de arbetar med klienterna och upprättar handlingsplaner tillsammans med dem 
görs tolkningen att åtminstone vissa av respondenternas arbete skulle kunna länkas till 
empowerment i detta avseende (jfr Adams 2003).  
 
Uppföljningar  
Hur ofta och på vilket sätt uppföljningar med klienterna genomförs i de olika kommunerna 
skiljer sig åt. Av de sju respondenter som intervjuats är det enbart en som uttryckligen träffar 
sina klienter varje månad. En respondent förklarar att hon gör uppföljningar i den mån hon 
hinner, en annan talar om att det ibland kan gå uppemot sex till sju månader mellan 
uppföljningarna medan en tredje menar att det är den individuella planen som styr.  
 
Något anmärkningsvärt som skiljer kommun L1 från övriga kommuner i studien är deras 
upplägg gällande försörjningsstödsverksamheten. Detta på så sätt att socialsekreterarna i 
kommun L1 inte arbetar med beräkningar och utbetalningar av biståndet, utan enbart med 
planeringar och uppföljningar. Detta möjliggör i sin tur för socialsekreterarna i kommun L1 
att följa med klienterna till exempelvis arbetsförmedlingen och läkare. 
 
Ställt mot empowerment kan tolkningen göras att uppföljningar med klienterna är av 
betydelse. Detta då uppföljningarna kan tänkas vara en möjlighet till hjälp och stöd. Att hjälpa 
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och stötta en människa genom att skapa en mer korrekt självbild och stärka självkänslan 
menar Westerlund och Bergström (1998) är ett sätt att öka handlingsutrymmet för en individ, 
vilket i sin tur är ett sätt att framställa empowerment (Westerlund och Bergström 1998). I 
denna studie framgår att vissa av respondenterna menar att en del av arbetet är att motivera 
och hitta lämpliga vägar för klienterna. En respondent menar dessutom att hon tillsammans 
med klienten försöker få fram vad klienten faktiskt har för egenskaper samt erfarenheter och 
sedan arbeta utifrån det. Mot bakgrund av detta kan det tänkas att empowerment åtminstone i 
viss mån uppnås utifrån Westerlund och Bergströms (1998) perspektiv på empowerment. 
 
Analys och diskussion av resultatet utifrån studiens andra frågeställning 
I nedanstående avsnitt analyseras och diskuteras hur kommunerna arbetar för att utforma 
biståndet för försörjningsstöd samt livsföring i övrigt så att det stärker den enskildes 
möjligheter att leva ett självständigt liv vilket är studiens andra frågeställning.  
 
Något som blivit tydligt för mig under intervjuernas gång är att majoriteten av 
socialsekreterarna inte tänker i termer av att utforma biståndet så att det styrker den enskildes 
möjligheter till ett självständighet liv. Istället talar respondenterna ofta om att få ut klienterna i 
självförsörjning. Här görs dock tolkningen att dessa begrepp kan användas synonymt, då 
Norström och Thunved (2008:82) i kommentarerna till SoL 4:1 andra stycket skriver ”Men 
biståndet skall också utformas så att den enskildes förutsättningar att i framtiden klara sin 
försörjning och sin livsföring förbättras”.   
 
Hur socialsekreterarna har svarat på frågan kring hur de utformar biståndet för att det ska leda 
till självständighet för klienten skiljer sig åt i de olika kommunerna. I kommun S1 förklarade 
respondenten i vuxenteamet att kommunen har ett brett utbud av kompetenshöjande insatser 
att erbjuda klienterna i detta avseende (som till exempel verksamheterna Arosdöttrarna, ABF 
vuxturbinen, jobbcentrum och Nuevo). Respondenten i ungdomsteamet i samma kommun 
nämnde ingenting om kompetenshöjande verksamheter, utan förklarade istället att hon 
utformar biståndet mot självständighet för klienten genom att varje månad träffa ungdomarna 
personligen och fråga hur det är med dem och hur det går för dem i verksamheterna de 
befinner sig.  
 
I kommun S2 förklarade respondenten på vuxenenheten att hon tillsammans med klienten 
försöker hitta lämpliga vägar för att hjälpa honom eller henne till ett självständigt liv. För 
vissa, förklarar hon vidare, kan detta handla om att delta i någon av de insatser eller projekt 
kommunen har att erbjuda. Andra kanske inte är aktuella för någon insats utan hänvisas 
istället bara till att söka jobb. De som inte är aktuella för någon insats försöker dock 
respondenten ha samtal med ibland, för att motivera dem. Detta då vissa av dem kan uttrycka 
att de börjar tappa hoppet på att få ett arbete. På ungdomsenheten i samma kommun förklarar 
respondenten att arbetet för att utforma biståndet till självständighet för klienten alltid sker i 
dialog med klienten men i övrigt ser olika ut från fall till fall. Mycket av arbetet i detta 
avseende förklarar hon dock sker i samverkan med arbetsförmedlingen.  
 
I de mindre kommunerna upprättar socialsekreterarna individuella planer samt gör 
uppföljningar med klienterna för att utforma biståndet så att det kan leda till ett självständigt 
liv för klienterna. Utöver detta förklarar respondenten i kommun L1 att de i hennes kommun 
dessutom följer med klienterna på olika besök (till exempelvis läkare och försäkringskassan) 
samt kan erbjuda klienten praktik. Något respondenterna i kommun L2 ser som ett problem 
när det gäller att utforma biståndet till självständighet för klienterna är bestämmelsen att 
försörjningsstöd inte får betalas ut om en av föräldrarna i en familj börjar studera och således 
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är berättigad studiestöd från CSN. Detta ses som ett problem eftersom det många gånger leder 
till att klienterna väljer bort att studera, för att de på grund av denna bestämmelse helt enkelt 
inte har råd att försörja sig då.  
 
Ett sätt empowerment kan framställas i är i form av handlingsutrymme. En persons faktiska 
handlingsutrymme menar Westerlund och Bergström (1998:47) ”kan sägas vara snittet 
mellan det objektiva och det subjektiva handlingsutrymmet, d.v.s. vad individen inte bara kan 
göra rent teoretiskt utan även både vill och tror sig kunna göra”. Handlingsutrymmet 
förklarar Westerlund och Bergström (1998) vidare kan utökas på tre sätt; antingen genom att 
stärka individens självförtroende, att arbeta med att skapa en mer korrekt självbild eller 
genom att individen genomgår en formell utbildning (Westerlund och Bergström 1998).  
 
Att försörjningsstöd inte kan betalas ut då en av föräldrarna i en familj erhåller studiestöd från 
CSN kan tolkas som att det i viss mån motarbetar möjligheten till empowerment inom 
försörjningsstödsverksamheten. Detta då formell utbildning enligt Westerlund och Bergström 
(1998) är ett sätt att öka handlingsutrymmet (och därmed även uppnå empowerment).  
 
Ställs empowerment mot resultatet i övrigt i detta avseende är det svårt att göra några 
tolkningar kring hur väl empowerment uppnås i de olika insatser och åtgärder 
socialsekreterarna kan hänvisa klienterna till då studien inte omfattar någon undersökning 
kring hur arbetet sker i de verksamheterna. Däremot kan tolkningen göras att de uppföljningar 
och möten respondenterna har med klienterna kan utmynna i empowerment, under 
förutsättning att individens självförtroende då ökas eller om socialsekreteraren då strävar efter 
att skapa en känsla av stolthet hos klienten.  
 
Lokala regelverk samt olika försörjningshinder 
Som framgår i resultatet av denna studie förekommer en del variationer i socialsekreterarnas 
arbete med försörjningsstöd gällande exempelvis arbetsmetoder, uppföljningar och 
samverkan. Ställt mot Stranz (2007) forskning skulle dessa variationer kunna bero på 
skillnader i de lokala regelverken. Detta då Stranz (2007) menar att de lokala regelverken kan 
skilja mellan olika kommuner och bland annat innehålla vilka arbetsmetoder som bör göra sig 
gällande på arbetsplatsen.  
 
Några exempel på försörjningshinder som Nybom (2008) i sin studie tar upp är missbruk, 
bristande motivation, språksvårigheter samt svår arbetsmarknad.  
 
Dessa försörjningshinder tolkas som att de återfinns även i denna studie då; 

• vissa insatser riktar sig mot att stärka klienternas språk (vilket sannolikt beror på 
språksvårigheter), 

• då en del klienter tycks vara nöjda med att leva på försörjningsstöd (vilket skulle 
kunna tolkas som bristande motivation) 

• samt då en respondent menar att man inte får glömma bort hur arbetsmarknaden 
faktiskt ser ut (vilket kan tolkas som att respondenten menar att det en svår 
arbetsmarknad). 

 

Slutsats 
 
Slutsatsen i denna studie är att socialsekreterarna i de olika kommunerna arbetar lite olika 
utifrån aspekterna i frågeställning ett. Samtliga ägnar sig dock åt samverkan med olika 
myndigheter och verksamheter och visst klientinflytande återfinns även i samtliga kommuner. 
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Likaså är uppföljningar något som genomförs av alla respondenter, men gällande frekvensen i 
detta avseende är det relativt stora skillnader. Kring mottagningsaspekten framgår att de större 
kommunerna har en mottagningsgrupp, medan socialsekreterarna i de mindre kommunerna tar 
emot klienterna direkt. Om och i så fall vilka metoder som används i kommunerna tycks vara 
upp till var och en. Metoder som omnämns är till exempel empowerment, lösningsfokuserat 
arbete samt nätverksarbete.  
 
Min slutsats gällande frågeställning två är även den att arbetet i viss mån skiljer sig åt mellan 
kommunerna. Dock framställs samverkan, personliga möten, upprättandet av individuella 
handlingsplaner samt uppföljningar som några sätt socialsekreterarna arbetar för att utforma 
biståndet så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv i de olika 
kommunerna.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
 
Frågeställning 1: Hur arbetar socialsekreterarna med biståndsfrågorna? 

1. Kan Du berätta om hur Du arbetar med biståndsfrågorna?  
2. Hur sker mottagningen av potentiella nya klienter?  
3. Arbetar Du enbart med ekonomiskt bistånd eller har du andra arbetsområden med? 

Om Du har fler arbetsområden, i så fall vilka? 
4. Hur länge har Du arbetat med försörjningsstöd? 
5. Vad har Du för utbildning? 
6. Hur många ärenden har Du per månad i genomsnitt? 
7. Kan Du uppfatta några olika typer av ärenden? Om ja, vilka? 
8. Hur ser ärendefördelningen ut mellan Er kollegor? Har Ni några principer för 

fördelningen?  
9. Träffar Du klienterna personligen? Om ja, hur ofta? Om inte, varför? 
10. Arbetar Du efter något särskilt arbetssätt/någon arbetsmetod?  
11. Händer det att Du möter klienter som till exempel har missbruksproblematik eller har 

blivit systematiskt misshandlade i hemmet? Om ja, vad gör ni då?  
12. Hur sker arbetet i förhållande till chef respektive socialnämnd?  

 
Frågeställning 2: Hur arbetar socialsekreterarna för att utforma biståndet 
(försörjningsstöd samt livsföring i övrigt) så att det styrker den enskildes 
möjligheter att leva ett självständigt liv? 

1. Hur arbetar Ni i denna kommun för att utforma biståndet så att det styrker den 
enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv?  

2. Samverkar Ni med några andra myndigheter eller organisationer i något avseende? 
Om ja, hur ser samverkan ut? 

3. Har klienterna möjlighet att påverka vilka insatser/åtgärder som vidtas? Om ja, i 
vilken utsträckning? Om inte, varför? 

4. Görs det uppföljningar med klienten gällande de insatser/åtgärder som görs? Om ja, i 
så fall hur ofta och på vilket sätt? Om inte, varför? 

5. Vad har socialnämnden för intresse avseende de insatser som görs samt för hur arbetet 
är upplagt gällande rehabiliteringsaspekten?  

6. Hur många lyckas ni hjälpa att ta sig ut ur försörjningsstödssystemet uppskattar Du per 
månad? 

7.  På vilket sätt hjälper Ni klienterna att ta sig ur?  
8. Stannar några kvar i försörjningsstödssystemet en längre tid och finns det några som 

”kommer och går”? Vad beror detta på i så fall? 
9. Hur uppfattar Du att klienterna upplever det att komma till Er på 

försörjningsstödsenheten? 
10. Skulle Du vilja förändra arbetet med försörjningsstöd i Er kommun på något sätt? Om 

ja, hur? 
11. Har Du något Du skulle vilja lägga till kring arbetet med försörjningsstöd i Er 

kommun? 
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Bilaga 2: Ytterligare resultat från kommun S1 
 
Under följande avsnitt redovisas resultatet från kommun S1 som av utrymmesbrist inte tagits 
med i uppsatsen.  
 

Socialsekreteraren i vuxenteamet  
 
Olika typer av ärenden 
Olika typer av ärenden som respondenten i vuxenteamet i kommun S1 kunde uppfatta var det 
en enorm spännvidd på. Den egentliga tanken är ju att hon ska arbeta med friska klienter över 
25 år som står till arbetsmarknadens förfogande men i praktiken förklarar hon så är det inte 
alltid så. Vissa menar respondenten står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Exempelvis får 
de in många människor som blivit av med sin sjukersättning, däribland människor som varit 
sjuka i många, många år. I andra fall kan det vara stora språkhinder som gör att klienten står 
långt ifrån arbetsmarknaden. De klienter som inte har så jättebra hälsa menade respondenten 
är en del i spännvidden. Sedan tog hon vidare som exempel för att belysa vidden att hon även 
hade en klient som var utbildad jurist och en som var en ensamstående somalisk kvinna med 
nio barn. Att arbeta med de klienter som varit sjuka under en period och kanske inte arbetat på 
länge var det som respondenten upplevde som svårast i sitt arbete. Detta då många av de 
klienterna har tappat tron på att de är kapabla att arbeta och brottas med tankar som ”vad kan 
jag göra? Och vad klarar jag av?”    
 
Misshandel och missbruk 
Om det visar sig att en klient blir systematiskt misshandlad i hemmet hänvisas klienten till 
olika kvinnojourer. Vid missbruksproblematik kopplar socialsekreterarna in utredningsteamet 
som får göra en djupare utredning kring klientens situation.  
 
Respondentens kontakt med chef respektive socialnämnd 
Den kontakt respondenten i sitt arbete har med chefen handlar främst om den tuffa 
arbetssituationen. Här förklarade hon vidare att chefen sedan har kontakt med socialnämnden 
där arbetssituationerna diskuteras. Chefens respektive socialnämndens intresse gällande de 
insatser som görs menar respondenten är förhållandevis litet. Däremot visar närmaste chefen, 
respondentens konsulent, större intresse. Här berättar respondenten att hon tillsammans med 
konsulenten med jämna mellanrum genomför kartläggningar över vilka som befunnit sig i 
verksamheten under en längre tid samt varför. Sedan tog respondenten som exempel på en 
kartläggning att hon kanske har fem ärenden som varit aktuella i flera år, där man verkligen 
inte kommer vidare av någon anledning. Då har hon med andra ord möjligheten att skicka de 
klienterna vidare för ytterligare utredning, där en socialsekreterare verkligen går in på djupet 
och gör en riktigt grundlig utredning kring personens situation. Socialsekreteraren följer då 
med till läkare, på olika samtal och så vidare. De klienter som oftast blir föremål för dessa 
utredningar och som således varit aktuella i många, många år är ofta invandrare, förklarade 
respondenten vidare. Många har tidigare varit sjukskrivna för problem med nacke, axlar, rygg 
med mera. Idag ifrågasätts dock läkarintyget i mycket större utsträckning än tidigare. 
Tidigare, förklarar respondenten ”köpte vi bara rakt av om någon var sjukskriven, då hade vi 
liksom inga krav på den personen. Idag är det ju inte riktigt så. Idag kan  vi säga nej till ett 
sjukintyg”.  
 
Resultatuppskattningar 
Hur många respondenten hjälper att ta sig ut ur försörjningsstödsverksamheten är olika från 
månad till månad. Men i snitt avslutar hon ca 5-6 ärenden per månad. På vilket sätt klienterna 
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tar sig ut ur försörjningsstödsverksamheten förklarar respondenten är inte alltid man vet. 
Många klienter slutar helt enkelt bara att söka försörjningsstöd.  
 
Långvariga bidragstagare 
Att klienter stannar kvar i försörjningsstödsverksamheten i kommun S1 en längre tid beror 
oftast på psykisk ohälsa. En annan anledning som ofta gör sig gällande är språkhinder.  
 
Respondentens uppfattning kring klienternas upplevelser 
Respondentens uppfattning kring klienternas upplevelser av att söka försörjningsstöd är att 
många är väldigt nervösa, egentligen inte vill komma till verksamheten samt att många 
upplever det jobbigt att sitta i väntrummet med alla andra klienter. Hon förklarar dock även 
att hon efter första personliga mötet med klienten ofta får svaret att det inte var så farligt när 
hon frågar hur klienten tyckte att det kändes.  
 
Önskemål gällande förändringar 
Något som respondenten skulle vilja förändra gällande arbetet med försörjningsstöd i 
kommunen är att få ner ärendemängden för att få mer tid att arbeta socialt och träffa 
människor. Detta då hon menar att det är på grund av den sociala biten som hon arbetar med 
försörjningsstöd.  
 
Socialsekreteraren i ungdomsteamet 
 
Andra arbetsuppgifter  
För socialsekreteraren i ungdomsteamet består arbetsuppgifterna förutom dem inom 
försörjningsstödet även av riktlinjesträffar samt länsträffar. Länsträffar genomförs ett par 
gånger per halvår, där olika kommuner träffas och diskuterar arbetets utformning. På dessa 
träffar kan kommunerna få inspiration av varandra.  
 
Olika typer av ärenden 
Olika typer av ärenden respondenten i ungdomsteamet i kommun S1 kunde uppfatta var 
väldigt utbrett. Här förklarade respondenten att ungdomsteamet har alltifrån ungdomar som är 
24 år, har arbetat enda sedan gymnasiet och bara behöver tillfällig hjälp på vägen till ett nytt 
jobb, till dem som går på samtalsterapi en gång i veckan, äter medicin och mår rätt så dåligt, 
men som kanske ändå kan klara ett arbete. Att det är sådan variation av klienter upplever 
respondenten som mycket positivt.   

 
”Men det är rätt bra att man har den fördelningen. Att man inte bara jobbar med de tunga 
ärendena, med dem som mår dåligt och så. Utan att man även… Det som är roligt med ungdomar, 
är ju att det är väldigt stor omsättning. Ofta kommer de in och är inne i snitt tre månader, alltså om 
man tittar på alla och sen går de till andra studier eller tillfälliga arbeten eller sådär. Så det är 
många som kommer in och sen avslutas, sen kommer nya in och sen avslutas... Så våra klientlistor 
ser ju aldrig lika ut från månad till månad. Sen finns det ju dem som man har haft i flera år, men de 
är inte så jättemånga”.   
 

En del av respondentens klienter är vidare under 18 år. I de fallen är det arbetsutskottet som 
efter en utredning fattar beslut om ungdomen ska ha försörjningsstöd eller inte fast han eller 
hon fortfarande går på gymnasiet. Att en person under 18 år får försörjningsstöd kan vara 
aktuellt om dennes föräldrar till exempel lider av psykisk sjukdom, har missbruksproblematik 
eller om det förekommer misshandel i hemmet. Försörjningsstödet till ungdomarna handlar i 
sådant fall ofta om eget boende.  
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Ungdomar med missbruksproblematik 
Att respondenten möter ungdomar med missbruksproblematik, psykisk ohälsa med mera 
händer hela tiden. Många gånger framkommer sådant först när det sker ett personligt möte 
mellan socialsekreterare och klient. Här förklarar respondenten att mottagningssystemet ännu 
är upplagt så att klienten har möjlighet att ringa in och ansöka om försörjningsstöd, men att 
det framkommit att detta inte är ett bra system. Detta då det vid ett flertal tillfällen hänt att 
klienter över telefon sagt att de inte har något missbruk eller några arbetshinder, men att det 
sedan, ofta redan vid nybesöket framkommer att de faktiskt har vissa problem. Här tog 
respondenten som exempel att ungdomen kanske anser att han eller hon inte missbrukat på 
jättelänge, men att det sedan framkommer att jättelänge för honom eller henne handlar om ca 
två veckor. Att sådant inte kommer fram direkt tycker respondenten är mycket synd, då det 
innebär en fördröjning av den hjälp klienten kan få, eftersom klienten i ett sådant läge måste 
slussas vidare till utredningsenheten som i sin tur har kontakt med psykiatrin, 
missbruksmottagningen och så vidare.  
 
Respondentens kontakt med chef respektive socialnämnd 
På frågan hur arbetet sker i förhållande till chef respektive socialnämnd förklarade 
respondenten att socialsekreterarna i första hand vänder sig till sin konsulent vid frågor om 
riktlinjer och dylikt och att det sedan ligger på konsulentens bord att föra det vidare till 
nämnden samt chefen. Vidare förklarar respondenten att det som är vanligast att hon 
diskuterar med konsulenten är frågan om eget boende till ungdomar som önskar det. Här har 
dock kommunerna blivit restriktiva på senare år. Förr menar respondenten så kunde man 
tycka att en person som passerat en viss ålder kanske borde få ett eget boende. Idag är det 
främst vid missbruk, psykisk sjukdom eller kriminalitet hos föräldrarna eller då misshandel i 
hemmet förekommer som eget boende brukar beviljas.  
 
Resultatuppskattningar  
Antalet klienter som lyckas ta sig ut ur försörjningsstödssystemet per månad är svårt att säga 
då det ser väldigt olika ut från månad till månad. Det kan vara alltifrån ingen till tio ärenden 
på en månad, förklarar respondenten. Det vanligaste sättet som ungdomar i kommun S1 tar 
sig ut ur försörjningsstödssystemet på är genom studier, arbete eller genom att istället skrivas 
över på arbetsförmedlingen, när den så kallade jobbgarantin går in. En del klienter försvinner 
dock inte helt ur försörjningsstödsverksamheten när jobbgarantin går in, eftersom 
aktivitetsstödet för vissa inte når upp till skälig levnadsnivå.  
 
Ungdomar som ”kommer och går” 
Att ungdomar ”kommer och går” i försörjningsstödsverksamheten är ganska vanligt, förklarar 
respondenten. Detta då de ofta kan få tillfälliga jobb eller anställningar.  
 
Respondentens uppfattning kring klienternas upplevelser 
Respondentens uppfattning gällande klienternas upplevelser av att komma till verksamheten 
är att det för vissa är otroligt ångestfyllt och jobbigt, medan andra, som kanske varit i 
verksamheten med sina föräldrar sedan de föddes, inte tycker att det är något konstigt alls. 
 
Önskemål gällande förändringar 
Något respondenten i ungdomsteamet skulle vilja förändra är att få ännu mer personal till 
verksamheten. Detta för att möjliggöra ännu fler trepartssamtal, uppföljningar samt 
samarbete.  
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Ärendefördelning inom kommun S1 
Vad gäller ärendefördelningen i kommunen S1 har varken socialsekreterarna i vuxen- eller 
ungdomsteamet några principer för hur fördelningen ska gå till. Båda respondenterna 
förklarar att de istället har en lista de går efter vid fördelningen. I vuxenteamet får 
handläggarna i uppdrag att månadsvis fördela ärendena.  
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Bilaga 3: Ytterligare resultat från kommun S2 
 
Under följande avsnitt kommer det resultatet från kommun S2 som av platsbrist inte tagits 
med i uppsatsen att redovisas.  
 
Socialsekreteraren i vuxenteamet  
 
Olika typer av ärenden 
Olika typer av ärenden respondenten i vuxenteamet i kommun S2 kan urskilja är till exempel 
klienter med annan kontakt inom socialtjänsten samt klienter med kriminell bakgrund som 
fortfarande går på KRAMI. Här förklarar dock respondenten att varje individ naturligtvis är 
unik och att dessa ”kategorier” även kan gå in i varandra.  
 
Missbruk och misshandel 
På frågan om respondenten mött klienter med missbruksproblematik eller där misshandel i 
hemmet förekommer svarade hon att hon ännu inte stött på några tydliga fall av detta, då hon 
inte arbetat så länge i just vuxenteamet. Däremot hade hon stött på något åt det hållet. I sådant 
fall hänvisar respondenten vidare till kommun, landsting, socialtjänst eller dylikt, beroende på 
vad situationen kräver. Här lade respondenten även till att socialsekreterarna vid oro för barn 
är skyldig att anmäla.  
 
Respondentens kontakt med chef respektive socialnämnd 
Respondentens arbete i förhållande till chef och socialnämnd upplever hon som relativt fritt. 
Hon förklarar här att hon förvisso har kommunens riktlinjer, sin delagationsordning samt 
lagen att förhålla sig till, men att hon i övrigt kan arbeta väldigt fritt. Vad gäller chefens 
respektive socialnämndens intresse gällande de insatser eller åtgärder som vidtas förklarar 
respondenten att hon aldrig varit med om att dessa uttalat har sagt att socialsekreterarna skall 
skicka klienterna till den ena eller andra insatsen. Däremot förklarade hon kan det vara uttalat 
att de (dvs. socialsekreterarna) ska gå igenom sina ärenden och se om någon kan tänkas vara 
aktuell för viss åtgärd eller insats när det kommit något nytt till kommunen. 
 
Resultatuppskattningar 
På frågan kring hur många klienter som respondenten lyckas hjälpa att ta sig ut ur 
försörjningsstödssystemet per månad svarar hon att hon stänger runt fem till sex ärenden per 
månad, men att det är något osäkert hur många hon själv faktiskt hjälpt att ta sig ur. ”Det är 
väl en av fem som man rent har hjälpt ur kanske. Och kanske två till tre av fem då där man 
har varit mer eller mindre inblandad i det.” Här förklarade vidare respondenten att detta dock 
inte per automatik behöver vara något negativt. I vissa fall kan det till exempel vara så att 
människor rent av har tagit sig ut själva därför inte behövt någon hjälp från försörjningsstöd.    
 
Långvariga bidragstagare  
De klienter som stannar kvar en längre tid i verksamheten är utifrån respondentens erfarenhet 
ofta barnfamiljer med utländsk bakgrund, där det är svårt att komma ut på arbetsmarknaden 
på grund av bland annat språkbrister. De som blir kvar allra längst är de som kommit till 
Sverige genom anknytning med den person han eller hon lever med och därför inte betraktas 
som flykting. Klienter som kommer och går tror respondenten är vanligare i ungdomsteamet. 
 
Respondentens uppfattning kring klienternas upplevelser 
Klienternas upplevelser av att komma till försörjningsstödsverksamheten tycker respondenten 
är särskilt intressant med avseende på mottagningen. När hon arbetade där, förklarar hon, var 
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det många som tyckte att det var jättejobbigt att komma till dit. Även vuxenteamet uppfattar 
respondenten att en del klienter tycker det är jobbigt att ta kontakt med. Här menar hon dock 
att hon har en bra kontakt med de flesta klienterna och att hon därför uppfattar att klienterna 
ändock tycker att det känns okej att ringa henne i alla fall.  
 
Önskemål kring förändringar 
Något respondenten i vuxenteamet skulle vilja förändra med sitt arbete i kommun S2 är 
arbetsbelastningen som hon i dagsläget upplever är alldeles för tung. Hon skulle med andra 
ord önska att kommunen kunde anställa fler personaler, för att frigöra tid till ytterligare 
samverkan, flerpartsmöten samt uppföljningar.  
 
Socialsekreteraren i ungdomsteamet  
Olika typer av ärenden respondenten i ungdomsteamet i kommun S2 kunde uppfatta var av 
blandad kompott. Dels finns det dem som är väldigt ambitiösa och kanske till och med har en 
akademisk utbildning, men helt enkelt inte får tag på något jobb. Dels finns det de som är 
mycket naiva bland annat gällande synen på vuxenlivet. En ungdom förklarar respondenten 
sade till exempel att ”jag vill ha eget boende, för att min mamma tjatar bara på mig”. Andra 
ungdomar, förklarar respondenten tror att hon som socialsekreterare ska fungera som någon 
slags familjerådgivare. Vid något tillfälle har hon till exempel fått frågan om inte hon kan 
ringa och prata med en klients pappa, efter att denne hade bråkat med sin far. I sådana fall 
upplever respondenten att hon får fungera lite som en samhällsinformatör för ungdomarna och 
informera om vad föräldrarna faktiskt har rätt till och så vidare.  
 
Misshandel och missbruk 
På frågan om respondenten möter klienter där misshandel i hemmet förekommer eller som har 
missbruksproblematik förklarar hon att det händer. Klienter som har missbruksproblem har 
ofta en socialsekreterare på individ- och familjeomsorgen (IFO), vilken respondenten 
samverkar mycket med, för att klienten skall kunna känna sig trygg. Här förklarar 
respondenten att åtminstone ungdomarna med egna lägenheter ofta blir oroliga över ekonomin 
när socialsekreteraren på IFO föreslår behandlingshem mot missbruket till exempel, då de ju 
måste kunna finansiera hyran också. ”Men har klienten då, vad ska jag säga… ett okejande av 
oss så kan de ta emot behandlingen bättre.” Genom samverkan mellan olika verksamheter 
kan klienten således redan i ett tidigt skede få veta vad han eller hon är berättigade till och 
inte under behandlingstiden. Vid misshandel i hemmet sker samverkan utifrån klientens 
behov; vad denne behöver. Samverkans utformning i dessa avseenden sker ofta genom 
personliga möten åtminstone inledningsvis. Det bästa, menar respondenten vore att alltid 
träffas tillsammans allihop, men på grund av tidsbrist fungerar inte alltid det.  
 
Respondentens kontakt med chef respektive socialnämnd 
Vad gäller arbetet i förhållande till chefen respektive socialnämnden framgår ur intervjun att 
dessa är mycket intresserade av hur respondenten arbetar, då kommunen för en tid sedan 
satsade en miljon kronor på ungdomarna i kommunen.  Här förklarar dock respondenten att 
hon anser att politikerna tyvärr inte har någon större inblick i hur arbetet i realiteten faktiskt 
ser ut. De har främst åsikter om hur många ungdomar som ska bli självförsörjande, men tar 
sedan inte hänsyn till omständigheterna i ärendena och verkligheten, menar hon.  
 
Vad gäller socialnämndens intresse gällande rehabiliteringsaspekten förklarar respondenten 
att det även där finns ett stort intresse;  

 
”De tror sig veta hur vi jobbar, men de har ingen aning om hur vi jobbar. Och hur intresset hos dem 
ligger i att veta… önskar man att det hade varit mera än det är. För ofta så bestäms vissa åtgärder 
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och vissa omorganisationer av personer som inte har jobbat med försörjningsstöd eller socialt 
arbete där man ser människan… där man kan se allting som ett papper. Ja, men det är ju bara de 
här människorna, men det är ju bara att betala ut… fast det är ju inte bara. Du möter ju personer i 
kris, i sorg, i frustration, och då är det inte bara att säga att det bara är betala ut, för pengar löser 
inte allt. Och det är just den här sociala delen som jag kanske tycker att de missar.” 

 
Resultatuppskattningar 
Antalet ungdomar som lyckas ta sig ut ur försörjningsstödsverksamheten ligger på runt 
10-15 per månad. Vanligast är att de får jobb eller börjar studera.  
 
Långvariga bidragstagare 
På frågan om några stannar kvar i försörjningsstödssystemet en längre tid och om det finns 
några som ”kommer och går” förklarar respondenten att det ju är så med ungdomar att de kan 
få en del jobb som bara är för en tid.  

 
”Ja, det är ju också lite så här med ungdomar att de får ett jobb i Stockholm fyra månader och sen 
kommer de hem igen för att det var bara under en period. Sen blir de aktuella på försörjningsstöd. 
Och sen hittar de ett annat jobb… sen kommer de tillbaka. Sen får de för sig att de vill börja studera, 
och sen var inte det vad de ville, så kommer de tillbaka.”  

 
Respondentens uppfattning kring klienternas upplevelser 
Vad gäller klienternas upplevelser av att komma till försörjningsstöd tycker sig 
respondenten kunna se lite skillnader över generationer. Här förklarar respondenten att 
hon kommer ihåg att de vuxna (när hon arbetade med dem) upplevde det mycket genant 
att komma till socialtjänsten och att det för dem verkligen var en sista utväg, om ens 
det, när man inte hade något annat. Bland 80- och 90talisterna däremot stövlar många 
in på socialkontoret och menar att det är hit man ska efter gymnasiet, då detta är en 
rättighet och därför inget att skämmas för. Här spelar dock bakgrunden viss roll också, 
förklarar respondenten. Vissa klienter kan till exempel ha varit på socialtjänsten via 
sina föräldrar och således inte alls tycker att det känns jobbigt att söka försörjningsstöd 
medan andra ungdomar upplever att det är det värsta de har gjort och aldrig skulle tala 
om det för sina föräldrar. 
 
Önskemål kring förändringar 
Något respondenten skulle vilja förändra inom försörjningsstödsverksamheten i sin kommun 
är arbetssättet och arbetstänkandet. Detta i bemärkelsen att se över effektiviteten i arbetet och 
försöka få loss mer tid till personliga möten med klienterna. Sen skulle det nog även, menar 
respondenten, behövas mer resurser i form av personal för att kunna göra ett så bra jobb som 
möjligt. Detta så att socialsekreterarna ska hinna se alla och kunna jobba närmare individen. 
Men, tillägger respondenten, då blir det ju en ekonomisk fråga.  
 

Ärendefördelningen i kommun S2 
Ärendena i kommun S2 fördelas ut av teamledaren. Möjlighet finns för socialsekreterarna att 
önska vilken typ av ärenden de vill ha och i mån av tid tas hänsyn till detta. Respondenten i 
vuxenteamet förklarade vidare att hon tror att ärendefördelningen även tar hänsyn till vilken 
utbildning personalen har, på så sätt att socialsekreterare och handläggare får lite olika 
ärenden, då socialsekreterarna har akademiska utbildningar, medan handläggarna istället har 
läst lite kurser.  
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Bilaga 4: Ytterligare resultat från kommun L1 
 
Under följande avsnitt redovisas det resultat från kommun L1 som inte fått plats i uppsatsen.  
 
Socialsekreterarens arbetsområden 
Gällande arbetsområdena för respondenten i kommun L1 säger hon följande: 

 
”Jag jobbar ju med dem som söker ekonomiskt bistånd. Sen vad det blir av det, det kan vara allt 
mellan himmel och jord. Går inte att säga att man bara gör det eller det eller det. Det är så vitt. Allt 
vad en vuxen människa kan råka ut för liksom. Men det blir det. Även om jag inte ska jobba med 
missbruk, men jag träffar ju missbrukare. Ibland får man slussa dem rätt liksom.” 

 
Olika typer av ärenden 
På frågan om respondenten kunde uppfatta några olika typer av ärenden togs tre övergripande 
grupper upp;  

• ”Pallevantegruppen”. Denna grupp består av de klienter som alltid kommer att vara 
aktuella och som inte passar in någonstans. För denna grupp blir försörjningsstödet 
någon form av social pension, menar respondenten, då de inte får jobb under 
högkonjunktur heller, mer än något litet någon gång.  

• Den andra gruppen respondenten beskriver är de som med viss påputtning tar sig ut ur 
försörjningsstödssystemet. Denna grupp har dock mycket svårt att ta sig ut just nu, 
som kommunen ser ut, om man ser till arbetslöshetsstatistiken. Dessutom, förklarar 
respondenten har många klienter, särskilt ungdomar, svårt att tänka sig att arbeta 
utanför statsgränsen. De kan uppleva att det är jätteotäckt att åka utanför kommunen.  

• Den tredje och sista gruppen respondenten beskriver är de personer som på grund av 
hur det ser ut på arbetsmarknaden blir aktuella på försörjningsstödsverksamheten. 
Denna grupp är den som står närmast arbetsmarknaden.  

 
Ärendefördelningen 
Ärendefördelningen i kommun L1 går till så att ärendena kommer in direkt till de fem 
socialsekreterarna som arbetar med försörjningsstöd och fördelas sedan sinsemellan på 
torsdagar.  
 
Missbruk eller misshandel 
Vid missbruk eller våld i hemmet samverkar respondenten med andra verksamheter. Om en 
klient har missbruksproblematik kontaktas öppenvården, dit klienten får komma för 
provtagning och samtal. Vid misshandel förklarar respondenten att om förövaren inte är med 
så finns möjlighet att tala om det. I ett sådant läge, menar respondenten, kan man dock aldrig 
säga till en klient att skiljas. Om barn blir misshandlade anmäls det omgående. Respondenten 
samverkar även med kvinnojourerna, genom att erbjuda klienten kontakt med dessa. 
Dessutom förklarar respondenten vidare, samverkar kvinnojourerna med varandra över 
kommungränserna, så om det är fullt i en kommun kan kvinnan få hjälp i en annan kommun.  
 
Respondentens kontakt med chef respektive socialnämnd 
På frågan om hur arbetet sker i förhållande till chef respektive socialnämnd förklarar 
respondenten att det finns en del beslut som chefen eller arbetsutskottet måste fatta. Vid beslut 
som ligger över socialsekreterarnas delegation får de skriva till arbetsutskottet, vilket är en del 
av socialnämnden. Vid akuta fall, som till exempel att en fembarnsfamilj står utan el, 
kontaktar de ordföranden som fattar beslut. Sin chef träffar respondenten i princip varje dag.  
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Socialnämndens intresse avseende de insatser som görs förklarar respondenten ligger på ett 
övergripande plan. ”De går inte in och petar i enskilda, utan det är bara i det stora hela, i 
större drag. Hur flödet igenom är ungefär”.  
 
Resultatuppskattningar 
Hur många av respondentens klienter som tar sig ut ur försörjningsstödssystemet per månad 
hade hon inga siffror på, men det är några stycken i alla fall, förklarar hon. Dock är inflödet 
större än utflödet i kommunen för tillfället.  
 
På vilket sätt klienterna tar sig ur är olika förklarar respondenten; Vissa får jobb, andra börjar 
utbilda sig, en del flyttar och i några fall vet man faktiskt inte varför, då en del klienter bara 
slutar söka helt enkelt.  
 
Långvariga bidragstagare 
På frågan om några stannar kvar en längre tid och om det finns några klienter som ”kommer 
och går” förklarar respondenten att det förekommer. Den grupp klienter som varit aktuella 
länge är rätt så stor och beror främst på låg utbildning. Många klienter förklarar respondenten 
vidare, har arbetat på något mindre företag som sedan lagts ner och därefter gått på a-kassa 
där ersättningen har sänkts. Ibland framkommer det även att klienten har 
missbruksproblematik; ”Ibland blir det kombinerat med missbruksproblem… och vad som är 
hönan och ägget där, det vet man inte alltid.”  
 
Respondentens uppfattning kring klienternas upplevelser 
Respondentens uppfattning gällande klienternas upplevelser av att komma till verksamheten 
är att de tycker att det är fruktansvärt jobbigt. Därför menar respondenten att det är väldigt 
viktigt att försöka sätta sig in i deras situation.  
 
Önskemål kring förändringar 
Något respondenten skulle vilja förändra är organisationens uppbyggnad. I dagsläget sköter 
ekonomiassistenterna ”allt som har med pengarna att göra”, vilket innebär att respondenten 
aldrig gör några utbetalningar eller fattar några beslut i sådana frågor. Detta skulle dock 
respondenten vilja förändra, så att den som möter klienten får göra samtliga beslutsfattanden. 
Men det vore tyvärr ohållbart, menar respondenten vidare, då personalstyrkan i sådant fall 
skulle behöva vara mycket, mycket större. Sen finns det ju dock både för- och nackdelar med 
det nuvarande systemet också förklarar hon vidare; fördelarna är till exempel att klienterna 
blir mer likvärdigt bedömda och att socialsekreterarna hinner träffa klienterna oftare. Den 
stora nackdelen är att man inte har helheten.  
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Bilaga 5: Ytterligare resultat från kommun L2 
 
I följande bilaga redovisas det resultat från kommun L2 som inte fick plats i uppsatsen.  
 
Olika typer av ärenden 
Vad gäller olika typer av ärenden respondenterna i kommun L2 kunde uppfatta förklarar de 
att de möter alla de människor som ansöker om försörjningsstöd i kommunen. Idag menar 
respondent X vidare att de får in fler personer som stannar i verksamheten under en längre tid.  
 

”Att man bara, som det kanske var tidigare, hamnar mellan två inkomster eller att man får ett glapp 
i inkomsten; det är ju sällan att vi har så. Utan det är ju ofta mycket kontakter i varje ärende. Att det 
är många saker i livet som man behöver ha hjälp med.”  (Respondent X).  

 
Andra typer av ärenden respondenterna kunde se är klinter med psykisk ohälsa (vilka ökat på 
senare tid) samt en stor grupp klienter som kommer från integrationsenheten varav flera 
analfabets och många med språkhinder.  
 
Ärendefördelningen  
Ärendefördelningen i kommun L2 sker inte efter några principer eller dylikt, utan de fördelas 
bara ut inom gruppen av socialsekreterarna själva.  
 
Missbruk och misshandel 
Att de möter klienter med missbruksproblem eller som blivit systematiskt misshandlade i 
hemmet det förekommer. I båda dessa fall hjälper respondenterna klienten att få kontakt med 
vuxengruppen på IFO. Vuxengruppen samarbetar sedan med kvinnojourer och olika 
behandlingshem. 
 
Respondenternas kontakt med chef respektive socialnämnd 
Hur arbetet sker i förhållande till chef respektive socialnämnd hade respondenterna svårt att 
svara på. Sedan förklarade de att de har riktlinjer att förhålla sig till och att de har hög 
delegation att fatta olika beslut och att det kanske är därför det inte känns som att det finns 
något större intresse bland chefen respektive nämnden för hur de arbetar.  
 
Resultatuppskattningar  
Hur många klienter som tar sig ur försörjningsstödsverksamheten per månad, förklarar 
respondenterna, är inte så många tyvärr. Inflödet i verksamheten är betydligt större än 
utflödet. Det är inte så vanligt att klienterna får jobb, även om det i viss mån förekommer. Det 
vanligaste sättet klienterna blir självförsörjande på, förklarar respondenterna vidare, är dock 
genom att börja studera.  
 
Långvariga bidragstagare  
Klienter som stannar kvar i försörjningsstödssystemet en längre tid är exempelvis de som har 
flera bitar i sitt liv de behöver hjälp med, samt de med analfabetism och språkhinder.  

 
”Sen vi har en stor grupp som har kommit från integrationen hit. Som är analfabeta och… ja det är 
jättesvårt att komma in på arbetsmarknaden och det är ofta språkhinder som gör att man nästan ser 
att de ska vara kvar här liksom” (Respondent Y).  

 
Önskemål kring förändringar 
Vad gäller förändringar framgår att respondent X skulle vilja arbeta mer aktivt tillsammans 
med klienterna och följa upp tätare. Sen framhåller båda respondenterna vidare att det ju även 
måste finnas något att erbjuda klienterna också, vilket de skulle önska att det fanns mer av.  


